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 الٓحٗة حدود

 ؟[افِحٜٔ حدود هل مٚ]:وداخٓة

 ظذ هٚفِع  افًيؿ وافِحٔغ افِحٔغ، ظذ ٌٕٝ مٚ ـؾ: افِحٜٔ حدود :الىٗخ

 .حلٜٔ ـِف ؾٓذا افقجْتغ ظذ ٌٕٝ ومٚ افىرؾغ،

 أشٍؾ ومٚ افِحٜٔ، مـ فٔس ؾٓق افِحٔغ، حتٝ افِحٜٔ، حتٝ افًْؼ ظذ هق ومٚ 

 .أخذه جيقز هْٚ

 هُذا، هُذا مًتَٔؿ خط بًِّٔقا  افْٚس، بًض يًٍؾ ـام افقجْتغ ظذ مٚ أمٚ 

 هذا بًقء، ُُتَّس  أن جيقز ٓ هْٚ اخلديـ ظذ بٌْٔتقا  افع افنًرات هذه جيقز، ٓ هذا

 .افِحٜٔ حدود هق

( 00: 27: 14/ 625/ وافْقر اهلدى ) 

 الٓحٗة؟ وـ يْقن اخلد عذ ٘بت وا هؾ

 افِحٜٔ؟ مـ هق اخلد ظـ ٌٕٝ مٚ صٔخ يٚ فِحٜٔ بٚفًٌْٜ :وداخٓة

 افنًر فٌٜ، افِحٜٔ مـ ؾٓق افنًر مـ اخلديـ ظذ يٌْٝ مٚ اخلد. ًٕؿ :الىٗخ

 ـام مًتَٔؿ خط وجًِف حَِف جيقز ٓ بًقء، مًف جيقز ٓ اخلديـ ظذ يٌْٝ افذي

 افنًر أن فٍِروزآبٚدي شادحٔط افَٚمقس» يف ٕنف افًِٛ: ومـ افًٌٞ، مـ هذا أن

 هذا أخذ جيقز ٓ: ؾ٘ذاً  افِحٜٔ، مـ هق أو مهٚ اخلديـ: يًْل افقجْتغ ظذ افْٚبٝ

 .هْٚ افنًر

 الٓحٗة عّد عـ الٕٖل عٓة

  َرُشقُل  ِل  َؿَٚل : َؿَٚل  َثٚبٝ بـ رويٍع َظـ
ِ
ٍِعُ  َيٚ: ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل َؾ  ُرَوْي ًَ َٔٚةَ  َف  َشَتُىقُل  احْلَ
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ِدي بَِؽ  ًْ َْٖخِزِ  َب ـْ  َأنَ  افََْٚس  َؾ دَ  َم ََ ََٔتفُ  َظ َِدَ  َأوْ  حِلْ ََ  َأو َداَبٜ بَِرِجٔعِ  اْشَتَْْجك َأوِ  َوَتًرا  َت

ِ٘ن ظيؿ ًدا َؾ َّ  شصحٔح.»َداُود َأبُق َرَواهُ . ِمْْفُ  َبِريء ُُمَ

 افتل فًِْٜ خمٚفػ وهذا تًَْد، حتك مًٚجلتٓٚ هق: افِحٜٔ ظَد ظـ إفٌٚين ؿٚل

 .افِحٜٔ تنيح هل

 أن ويُّـ اهلل، خِؼ تٌٔر ٕنف ظْف ؾْٓقا  افًجؿ، دأب مـ ذفؽ ـٚن: وؿٔؾ

 .ش4/290» شادرؿٚة» إير. ذفؽ ؽر ؿٔؾ وؿد افَقفغ، ـال ادراد يُقن

 (4/441ادهٚبٔح منُٚة)

 الَادات؟ وـ الٓحٗة إعِاء هؾ

 هل إٕام وافثقب ـٚفِحٜٔ اإلًٕٚن يف افيٚهريٜ افًْـ إن: يَقل مـ :السٚال

 يريب اإلًٕٚن واجٛ فٔس وأن افًٚدة، ؿٌٔؾ ظذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل حٔٚة يف ـٕٚٝ

 بٚب مـ واتٌٚظٓٚ ؾَط، افًٚدة بٚب مـ إٕام ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل بًْٜ يتّثؾ وأن حلٔتف،

 .ؾَط فٔس افٍؤِٜ

 افٍوٚئؾ؟ مـ ؾؤِٜ تُقن أن تًدو ٓ: يًْل :الىٗخ

 ذفؽ؟ حُؿ ؾام ؽر، ٓ ؾَط :السائؾ

 لاإلشالم افًٚمل أصٚب افذي افٌالء مجِٜ مـ ادًٖخٜ هذه أن: احلََٜٔ :الىٗخ

 .خٚصتٓؿ مـ

 خٚصتٓؿ، بؾ ظٚمتٓؿ مـ فٔس ل،اإلشالم افًٚمل أصٚب افٌالء هذا إن: أؿقل

ًٚ  افًٚمٜ يَِْقن افذيـ هؿ ؾٚخلٚصٜ  ظـ ادْحرؾٜ افٌريٌٜ إؾُٚر بًض أحٕٔٚ

 افًِّل، آجتٓٚد هق فٔس إٓحراف هذا ظذ حيِّٓؿ افذي وافًٌٛ ،اإلشالم

ًٚ، ذـرٕٚهٚ أشٌٚب أو فًٌٛ  اإلشالم جلًؾ اخلٚصٜ هذه مـ ُمٚوفٜ هل وإٕام إٍٓ

 .احٚديٜ ومتىٌِٚتف احلٚرض افًك رؽٌٚت مع يتامصك
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 ٓ اهلل رشقل حديٞ مـ اهلل ـتٚب مـ اجتٓٚد ذفؽ ظذ هلؿ افداؾع ـٚن فق أمٚ 

 .مَدمٜ هذه. هذا ظذ افقازع فٔس فُـ حٚل، ـؾ ظذ مٖجقر ؾٓق بٖس،

 افٍوٚئؾ، مـ تُقن أن ادًٖخٜ تًدو ٓ أنف: ؿٚل بًوٓؿ أن ذـرت: َٕقل ٕحـ

 أخرى ضٚئٍٜ هْٚك أن ظِّل يف أنٚ ترك، صٚء ومـ ؾًؾ صٚء مـ ادًتحٌٜ إمقر مـ

 مجٚظٜ هٗٓء خرهؿ، ـَثر هٗٓء: َٕقل شقاء، ترـتٓٚ أو ؾًِتٓٚ هذه: فؽ يَقل

 افٌٚب ترـقا  مًْٚهٚ وؾؤِٜ، مًتحٛ أمر هذا إن: يَقفقا  افذيـ هٗٓء ضٌٔغ،

 ظِٔف افرشقل بٚتٌٚع زفٍك اهلل إػ يتَربقا  أن يريدون افذيـ ادتًٌديـ، أمٚم مٍتقحًٚ 

 شتًًّقهنٚ افتل إدفٜ ـؾ ًٍٕقا  فَد أخرون أمٚ أمر، وؾٔام ؾًؾ ؾٔام افًالم

ًٚ، إفٌٚء وأخٌقهٚ  ومٚ شقاء، أروًٚ  هبٚ واإلضٚحٜ افِحٜٔ إظٍٚء مًٖخٜ وجًِقا  مىَِ

 وافرشؾ إنٌٔٚء مـ إخٔٚر ادُْهَىٍغ هدي إػ بؾ شقلافر هدي إػ ٕيروا

 يًرف ٓ ؾَط، لاإلشالم افتٚريخ أؿقل وٓ إممل افتٚريخ يًرف ٓ حٔٞ إبرار،

 ًٚ ٌٕٔ ،ًٚ َٔ ِِ ْٕٚ ِح مَ  َؿَٚل ﴿: دٓفٜ يٍُل وؿرآ ُٗ ٌَْْ ﴾ بَِرأِْد  َوٓ بِِِْحَٔتِل َتُْٖخذْ  ٓ َي

 [.91:ضف]

 أن ادًِؿ ذهـ فدى واوحًٚ  يُقن أن يٍُل أٓ مِتحغ، ـٕٚقا  إنٌٔٚء: إذاً  

ًٚ  يُقن  بذ، ؟ملسو هيلع هللا ىلص ُمّد إنٌٔٚء شٔد رأشٓؿ وظذ بٕٚنٌٔٚء، صُِف ويف زيف يف مَتدي

 افِحٜٔ، إظٍٚء وؾرؤٜ وجقب تٗـد أمقر هْٚك وظْدـؿ بٚفُؿ ؾام يٍُل، واهلل هذا

 افتل افقاجٌٚت مـ أو ادٗـدة، افًْـ أومـ افٍوٚئؾ، مـ أو مًتحٌٜ أهنٚ فٔس

ِرق ٍَ  افِحٜٔ إظٍٚء أن تٗـد إدفٜ تِؽ ٓ، افٍرائض، وبغ بْٔٓٚ ادذاهٛ بًض ُي

 . ـٌراً  إثامً  خمٚفٍٓٚ يٖثؿ افتل افٍرائض مـ هل

: يَقفقن أهنؿ إشتٚذ حُٚه افذي افَقل يهٌح إدفٜ هذه تًًّقن وحْٔام

 افذيـ ذـرتف افذي أخر افَقل أوػ بٚب ؾّـ مْثقرًا، هٌٚء افٍوٚئؾ مـ هذه

 .َظٍقت أم حَِٝ شقاء: يَقفقن

ق: »وافًالم افهالة ظِٔف يَقل: ذفؽ أول ٍُّ  افِحك، واظٍق افنٚرب ا ُح
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 ضرف مـ رشقل رجؾ جٚء: »ثٚين حديٞ حديٞ، هذاش وافْهٚرى افٔٓقد وخٚفٍقا 

ِِٔؼ ـنى : افًالم ظِٔف ؿٚل فذفؽ َريِب،: ؿٚل هبذا؟ أمرك مـ: فف ؿٚل افِحٜٔ، ِح

: ؿٚل َريِب،: ؿٚل هبذا؟ أمرك مـ ،شادجقس» روايٜ ويفش وافْهٚرى افٔٓقد وخٚفٍقا »

: وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل وـذفؽش افِحٜٔ وإظٍٚء افنٚرب بَص ؾٖمرين َريِب  أمٚ

 ؾَط افٍُٚر خمٚفٍٜ ؾَهدش ؾخٚفٍقهؿ صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى افٔٓقد إن»

 .اإلشالم يف ـروعمن أمر ظٚم مٌدأ ظٚم ـّذهٛ

 افًٚظٜ بًوٓؿ يد يف ترون ؿد بًوُؿ، يُْره ؿد بًٔىًٚ  مثالً  فُؿ أرضب وأنٚ 

 يف افًٚظٜ ـٕٚٝ مٚ ٕهنٚ ٓ، شْٜ؟ ٓ، ؾرض؟ افٔنى، يف وفٔس افّْٔك افٔد يف

 واخسظقهٚ ابتدظقا  ؾٚفٍُٚر افٍُٚر، خمٚفٍٜ: إذاً  شْٜ،: َٕقل حتك افرشقل زمـ

 صامئِٓؿ، يف وووًقهٚ آشتًامل، وبًٓقفٜ احلجؿ هبذا وجًِقهٚ وفىٍقهٚ

: أيش ؾخٚفٍقهؿ صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى افٔٓقد إن: »احلديٞ هلذا ؾتىًٌَٔٚ 

ين افٔٓقدي  اهلل فًْٜ جتد وفـ خَِف يف اهلل شْٜ ادًِؿ، ينٔٛ ـام ينٔٛ وافْكا

 مع اهلل، خِؼ هذه ذفؽ، يًٍؾ مل وهق افنٔٛ، يف افُٚؾر مع ادًِؿ ؾٔنسك تٌدياًل،

 اصٌغ وافْهٚرى، افٔٓقد خٚفػ هذا ادًِؿ ٓ،: فف يَقل ٌٕٔف فًٚن ظذ اهلل ذفؽ

 اهلل صٌٌؽ أخرى صٌٌٜ يف بٚفؽ ؾام افٍُٚر، هٗٓء ظـ بهٌٌؽ تتّٔز حتك صٌٔؽ

 اهلل، إرادة ؾٔخٚفػ افُٚؾر يٖيت حلٜٔ، فف خِؼ وهق افدٕٔٚ، يف رجؾ ـؾ وصٌغ هبٚ،

 تقاؾؼ ثؿ جٜٓ، مـ افرشقل أمر ؾتخٚفػ وتقاؾَف بف وتتنٌف أنٝ ؾتٖيت حلٔتف، وحيِؼ

 .أخرى  جٜٓ مـ وادجقس وافْهٚرى افٔٓقد

 يف شافنٚرب ؿص مْٓٚ ؾذـر: افٍىرة مـ مخس»: افًالم ظِٔف ؿٚل ـذفؽ

 هذا: ؾ٘ذاً  افِحٜٔ، إظٍٚء افنٚرب ؿص إػ أوٚف افٍىرة، مـ ظؼ: آخر حديٞ

 يف ظٚدة ـٕٚٝ هذه: يَقفقن افْٚس، أوئلؽ ؿقل يٌىؾ جديدًا، حُامً  يًىْٔٚ احلديٞ

 حُؿ فَد ٓ،: َٕقل ترـٝ، صئٝ وإن ؾًِٝ صئٝ ؾ٘ن أؿرهٚ، وافرشقل اجلٚهِٜٔ،

 افُريؿ افَرآن يف وصٍٓٚ افتل افٍىرة مـ افِحٜٔ إظٍٚء بٖن افًالم ظِٔف افرشقل

  ؾِْىَرةَ ﴿: بَقفف
ِ
ٚ افََْٚس  َؾَىرَ  اَفتِل اّلَل َٓ َِْٔ ٌِْديَؾ  ٓ َظ ِِْؼ  َت   خِلَ

ِ
 [.10:افروم﴾ ]اّلَل
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 مـ مخس»: افًالم ظِٔف ؿٚل اخلّس، يف افٍىرة خٚفػ رجالً  أن فق أرأجتؿ

 مٚذا شواخلتٚن إطٚؾر، وؿص افًٕٜٚ، وحِؼ اإلبط، وٕتػ افنٚرب، ؿص: افٍىرة

ًٚ  فف خِؼ هبٚ، ؾٔىٔح حلٜٔ فف اهلل خِؼ إًٕٚن ظـ تَقفقن  فف خِؼ بف، ؾٔىٔح صٚرب

 وهل هل، ـام ؾٔسـٓٚ ظٕٜٚ فف خِؼ افٍىرة، ظُس يَهٓٚ، ؾال بَهٓٚ ؾٖمره أطٚؾر

 إًٕٚن يف تَقفقن مٚذا حتٝ، مـ فف ؾتٌْٝ ؾقق مـ يًتٖصِٓٚ افتل افِحٜٔ ظـ بديؾ

 افًٌع، مثؾ أطٚؾره حٔقان، وحش أم إًٕٚن هذا اخلهٚل؟ هذه يف اهلل ؾىرة خيٚفػ

 افٍىرة، خٚفػ هذا ؾخذيف، بغ أخرى حلٜٔ وهْٚك يْتػ، مٚ أخريغ، حلٔتغ وإبىف

 وحش، هذا اإلًٕٕٜٚٔ،: افٔقم افًكي بٚفتًٌر خٚفػ: يًْل اهلل، ؾىرة خٚفػ: أي

 هلٚ إجرام هذه مـ جرم ـؾ أن صؽ وبال افْٚس، بغ ئًش أن بف ئِؼ مٚ ؾٓذا

 افٍىرة، ظذ حٚؾظ ظٕٚتف حيِؼ افٍىرة، ظذ حٚؾظ إبىف يْتػ مثالً  ؾٚفذي وزهنٚ،

 ٓ افٍىرة هذه: ؾ٘ذاً  افٍىرة، خٚفػ حلٔتف حيِؼ افٍىرة، ظذ حٚؾظ صقاربف يَص

 ؾًْْٔٚ افٍُٚر، يتزيـ هُذا افٍُٚر، ظٚدة هُذا ادًِّقن؟ يٌر ؾِامذا تٌٔرهٚ، جيقز

: ادٗشػ افقاؿع هذا فتًِٔؽ: َٕقل وأخذٕٚ افْهقص هذه ـؾ يف اهلل ذيًٜ ٕحـ

 مع ترـٝ، صئٝ وإن ؾًِٝ صئٝ ؾ٘ن ظٚدة، صٚرت وأن ـٕٚٝ هذه ظِٔؽ مٚ أنف

 هذا، تًِّقن ٓ أنتؿ افِحك، بحِؼ اهلل إػ يتَربقن افْٚس بًض أن أظِؿ أنْل

 ذفؽ؟ ـٔػ مًل، وشتقاؾَقن بذفؽ، وشٖظُِّؿ

 يقم يًٍؾ مٚذا افًٔد؟ يقم يًٍؾ مٚذا اجلًّٜ، يقم حلٔتف بحِؼ ادٌتذ يًٍؾ مٚذا

 أن يريد وحْٔام افًٔد، يقم وحيَِٓٚ حلٔتف، اجلًّٜ يقم ؾٔحِؼ يٌٚدر أٓ بٖهِف؟ يٌْل

 تٌٔر ـِف هذا افٍتٔٚت، أمجؾ مـ ؾتٚة ـقجف وجٓف يىِع ويًتٌَِٓؿ افْٚس يَٚبؾ

 أدري مٚ أخريـ افْٚس بًض يًٍؾ ـام اهلل، ذع افتل فًٌِٚدة تٌٔر اهلل، خلِؼ

ًٚ، خالؾٓٚ رأجٝ ـْٝ ٓ، أم ظْدـؿ افًٚدة هذه  يف مٔٝ مٚت إذا شقريٚ يف ظْدٕٚ ؿريٌ

: يًْل حزيـ، هذا هذا؟ مًْك مٚ يسـقهنٚ، ظْٓٚ، يًٍقن افِحك حيَِقن وـِٓؿ بٔٝ

 مٚ ظِٔف حيٚؾظ ادًِؿ ظذ يٌٌْل افذي افقاجٛ صٚر بؾ احلزن، ظالمٜ افًْٜ صٚرت

 ظْدـؿ؟ مقجقدة هذه بّهٌٜٔ، أصٔٛ إذا إٓ يًٍِف
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 .مقجقدة: مداخالت

 جْٚزة، ظذ صِْٔٚ ثالث أو يقمغ مْذ رأجٝ فُْل مر، أحالمهٚ واهلل :الىٗخ

ون يٖيت ثؿ ظٚفْئػ، حٚفؼ ادهٚب رأجٝ زُّ ًَ  ؾًرؾٝ مرات، ثالث ؾٌَِٔقٕف ادُ

 ٕئػ، ظذ يُقن ٓبد وفذفؽ بٔزبط بٚفنًرمٚ يٌَِقه بدهؿ إذا أنف ذفؽ، يف افن

 ظِامً  تٚرة افًْٜ، ظـ إٓحراف هق شٌٌٓٚ ـِٓٚ هذه ثالثٜ، أو يقمغ مـ رأجتٓٚ هذه

 .ظِامً  فٔس ظّالً  وتٚرة

: يَقل ادًِّغ مـ أحد يف متزجٚت، بْٚهتؿ زوجٚهتؿ افٔقم افْٚس ترون أنتؿ 

 َيٚ﴿: ؿٚل وجؾ ظز اهلل أن يًِّقن ـِٓؿ ٓ، حٚهة؟ ـٚصٍٜ خترج أن فِّرأة جيقز

َٚ َْزَواِجَؽ  ُؿْؾ  افٌَِْلُّ  َأُّيُّ   َوَبَْٚتَِؽ  ِٕ
ِ
ٚء ًَ
ِمِْغَ  َوِٕ ْٗ ُ ـَ  ُيْدِٕغَ  اْد ِٓ ْٔ َِ ـْ  َظ ـَ  ِم ِٓ ﴾ َجالبٌِِٔ

 وفُْف ٓ، بٚفؼيًٜ؟ جٓؾ ذفؽ هؾ يتجٌٌِـ، ٓ افٔقم افًْٚء أـثر[ 69:إحزاب]

 ظـ مرؾقع افًْٜ، ظذ ؿز ٕرى مٚ افٌَقر ٕزور ٕذهٛ حٚ افؼيًٜ، بتىٌٔؼ تًٚهؾ

 فًـ وؿد ؿٌقر، ؾٔٓٚ مًٚجد إفخ،.. بحديد ُمٚط ،...ظِٔف مٌْل وـذا، ـذا إرض

  ُهِجرت فُـ مًروؾٜ ذظٜٔ أحُٚم هذه ـؾ افٌَقر، ظذ ادًٚجد ادتخذيـ اهلل

ًٚ  وأصٌحٝ وُتِرـٝ، ًٕٔ  ًٚ  أهؾ شُقت: وهق أحدمهٚ، إًٍٓٚ  ذـرٕٚ اثْغ، فًٌٌغ مًْٔ

 اتٌٚع: افثٚين افًٌٛ وافتذـر، افتًِٔؿ بقاجٛ افَٔٚم يف وتَهرهؿ افًِؿ،

 ظز اهلل ؾًْٖل ديٚرٕٚ، ظَر يف اشتًٌدوٕٚ افذيـ افٍُٚر وتَِٔد وإهقاء افنٓقات

ًٚ  هبٚ افًّؾ يِّْٓٚ وأن أوًٓ، ٌْٕٔٚ شْٜ يًِّْٚ أن وجؾ  .ثٕٚٔ

 .احلٚفٜٔ افًكيٜ ادرحِٜ متىٌِٚت مـ فُـ :السائؾ

 .بُالمؽ شتخقؾْل أخٚف، مٚ أنٚ  ـْٝ وإن شتخقؾْل :الىٗخ

 َمْدظٚةً  يُقن ؿد هذا افَهر افثقب وفٌٚس افِحٜٔ إظٍٚء يُقن ؿد :السائؾ

 يف ًٕٔش ـْٚ إذا وخٚصٜ ظِّف، يامرس ـٚن إذا خٚصٜ فًِخريٜ مقوع فًِخريٜ،

 .ٜٔاإلشالم بٚفؼيًٜ مِتزم ؽر إشالمل ؽر جمتّع

ـَ  إِنَ ﴿: أيٜ تًرف :الىٗخ ُٕقا  َأْجَرُمقا  اَفِذي ٚ ـَ  ـَ ـَ  ِم قنَ  آَمُْقا  اَفِذي ُُ ﴾ َيْوَح
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 أيٜ؟ هذه تًرف[ 29:ادىٍٍغ]

 .ًٕؿ ًٕؿ :السائؾ

 جتٚهٓٚ؟ مقؿٍُؿ مٚ :الىٗخ

 مـ ٕحـ...ادجتّع فُـ أيٜ، مقؿػ ؽر مقؿػ يتخذ أحد ؾٔف مٚ :السائؾ

 افقزير، ظِٔؽ يوحؽ ؿهر، بثقب وزير ظذ دخِٝ فق: فؽ يَقل..ادقجقديـ

 افٌْىِقن، يٌِس أنف ادجتّع ؽٚفٌٜٔ يًْل ادجتّع ـٚن إذا شٔدي يٚ ادٍروض

 .افٌْىِقن هق افرشّل وافزي

 ـٚؾر؟ أم مًِؿ ادجتّع هذا جمتّع،: تَقل أنٝ بٚفؽ، َضِقل :الىٗخ

 .جٚهؾ جمتّع :السائؾ

 .إشالمل ؽر أم إشالمل افًٚبَٜ، بٚدْٚؿنٚت اظتزت مٚ :الىٗخ

 .إشالمل ؽر :السائؾ

 بف؟ هتتؿ حٚذا إشالمل، افٌر ادجتّع هذا أنٝ ُّيّؽ مٚ: إذاً  :الىٗخ

 ـقهنؿ ادجتّع مـ هترب أنٝ: يًْل إذى، مقوع فتجْٛ آهتامم :السائؾ

ِروؽ يُّـ أذى، فؽ مًٌٌغ ًَ  .فالٕتَٚد ُي

 أم افًالم ظِٔف بٚفرشقل تٗمـ ـْٝ مُٜ يف ـْٝ فق أـز، اهلل أـز اهلل :الىٗخ

 تٍُر؟

 .أؤمـ :السائؾ

 أنٝ افٔقم، ادًِّغ ٕحـ منٚـِْٚ مـ هذه بٕٚذى، تهٚب فُـ :الىٗخ

 َٝ َْ  مْف؟ مقؿٍٓؿ افٍُٚر يُقن مٚ اهلل ظٌد ومـ. اهلل فًٌٚدة أخٔس حٚذا؟ ُخِِ

ـَ  إِنَ ﴿: بٚٔيٜ ذـرتؽ أنٚ ُٕقا  َأْجَرُمقا  اَفِذي ٚ ـَ  ـَ ـَ  ِم قنَ  آَمُْقا  اَفِذي ُُ  َوإَِذا* َيْوَح

وا َٚمُزونَ  هِبِؿْ  َمرُّ ٌَ ٌُقا  َوإَِذا* َيَت َِ ََ ؿُ  إَِػ  إ ِٓ ٌُقا  َأْهِِ َِ ََ غَ  إ ِٓ ُِ  إِنَ  َؿُٚفقا  َرَأْوُهؿْ  َوإَِذا* َؾ
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ِ
ٓء ُٗ ُِقا  َوَمٚ* َفَوٚفُّقنَ  َه ؿْ  ُأْرِش ِٓ َِْٔ ـَ  َؾْٚفَْٔقمَ * َحٚؾِيِغَ  َظ ـَ  آَمُْقا  اَفِذي ٚرِ  ِم ٍَ ُُ  اْف

قنَ  ُُ ٚرُ  ُثِقَب  َهْؾ * َيُْيُرونَ  إََرائِِؽ  َظَذ * َيْوَح ٍَ ُُ ُٕقا  َمٚ اْف ٚ ُِقنَ  ـَ ًَ ٍْ ﴾ َي

 تًخر أن وأمْٝ شخريٜ، اختذوك إذا دٕٔٚك أنٝ ُّيّؽ مٚ[ 15 -29:ادىٍٍغ]

 مـ أنٝ مـ أنٚ، مٚ أنٝ مٚ وبًديـ ُّيّؽ؟ افذي مٚ اجلْٜ، وتدخؾ افَٔٚمٜ، يقم هبؿ

 شٔد وهق ادؼـقن؟ ؾٔف يًخر أخؿ وافًالم، افهالة ظِٔف افٌؼ فًٔد بٚفًٌْٜ أنٚ

 ؾْٔٚ شخروا إن واهلل ؾْٔٚ، يًخروا: َٕقل أن ؾْحـ فًِٚدغ، رمحٜ أرشؾ افْٚس،

َخُروا إِنْ ﴿: تًٚػ ؿٚل ؾُام ًْ َٕٚ ِمَْٚ َت ِ٘ َخرُ  َؾ ًْ ؿْ  َٕ ُُ اَم  ِمْْ َخُرونَ  ـَ ًْ  [.18:هقد﴾ ]َت

َؿؾ افتٔٚر مع تْجرف وٓ ومٌدأك، ديْؽ تتذـر أن جيٛ هُذا  ِٕ  بؽ، شخريٜ و

 .مْؽ شًٔخروا افْٚس أن بًٌٛ ديْؽ ظـ خترج أن ظِٔؽ خينك

 يُقن ؿد أظرؾف، مٚ أنٚ افقزير هذا هق مٚ تَٚبِف تريد افذي افقزير هذا وبًديـ

 أنٝ أنٝ، ؾٔف ُّيّؽ مٚ أنىٕٚٔقس، يُقن ؿد جقن، يُقن ؿد افٍٚشَغ، أؾًؼ مـ

 ديْْٚ وأن بديْْٚ، ٕتٍٚخر دائامً  ٕحـ حٔٚتؽ، يف مْىَِؽ ـؾ يف إشالمؽ تثٌٝ ٓزم

 بًض يف ادًِّٜ، صخهٔتف ظذ حيٚؾظ ادًِؿ ٓزم وأنف احلٔٚة، أمقر ـؾ صّؾ

 بٖن ادًِّٜ افنخهٜٔ ٕثٌٝ ـٔػ. ادًِّٜ افنخهٜٔ: ادقوقع هبذا أخٍقا  ادٗفٍغ

ِٔع أن ٕحٚول أن أم ؽرٕٚ يف ْٕامع َّ  مًْٚ؟ ؽرٕٚ ُٕ

 إفٔٓٚ َْٕجِرف وأن ؽرٕٚ، يف ْٕامع ٓ أن هق إفٔف اإلشالم يدظقٕٚ افذي افىريؼ

ًٚ، ادقوقع ؿٌِْٚ إيامْٕٚ وًػ بًٌٛ أن ؾْحـ ؽرٕٚ،  يف وؿًْٚ ـِام ؾٖصٌحْٚ ُتٚم

ِر  شخريٜ ٌَ  أن مٚ يقمًٚ  أنف ؾْخنك افًخريٜ، هذه ٕتالىف أجؾ مـ افؼيًٜ ٕحـ ُٕ

  افذي هلل ؾٚحلّد ظِْٔٚ، افْٚس يًخر مٚ أشٚس ظذ مًِّغ، فًْٚ ٕحـ: َٕقل

َٕٚ  .ٚإلشالمب َأَظَز

 افٌْىٚل؟ يٌِس أن تتىِٛ ظِّٓؿ ضًٌٜٔ أنف: يَقفقا  ٕٚس ؾٔف :السٚال

 افُتٚب ظـ ادْحرف ادجتّع هذا مـ ٕٚبع افُالم هذا: أوًٓ : أؿقل أنٚ :الىٗخ

ًٚ  وافًْٜ،  مٚ وادّروغ إضٌٚء ظّؾ ضًٌٜٔ: شٖؿقل أنٚ أن ظِّٓؿ ضًٌٜٔ: ثٕٚٔ
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  بْىِقن؟ يًٌِقا  أم افدصداصٜ يًٌِقن أهنؿ هلؿ، يَتيض

 .هذا ذظل فٌٚس تٍرق مٚ افؼع ؽر يف تٍرق مٚ مًٓؿ، تٍرق مٚ :وداخٓة

 .افًّؾ ضًٌٜٔ افؼظٜٔ، افْٚحٜٔ ظـ أتُِؿ ٓ أنٚ ٓ، ٓ :الىٗخ

 .تٍرق مٚ أطـ تٍرق مٚ :وداخٓة

 .أنٚ ؾّٓٝ مٚ :الىٗخ

 .يٌِس ٓ مـ أو يٌِس مـ بغ َٕقل ؾرق ؾٔف :وداخٓة

 .يَقل ؾرق هْٚك بس :وداخٓة

 .ؾرق ؾٔف مٚ :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة

 يًٌِقن؟ مٚذا :الىٗخ

 .ًٕؿ بْىِقن، :وداخٓة

 ٕيٚم هذا ٕن بْىِقن؟ يًٌِقا  حٚذا ؾرق، ؾٔف مٚ: تَقل أنٝ دام مٚ :الىٗخ

 .افُٚؾرة ادًتنٍٔٚت

 .بٚفٌْىٚل إٓ ظِّْٚ ٕامرس أن ًٕتىٔع ٓ ٕحـ: يَقفقا  ٕٚس ؾٔف بس :وداخٓة

 افقاؿع ذفؽ مع افهحٔح، بٚجلقاب أنٝ وأجٌٝ بّثٚل، فؽ أتٔٝ أنٚ :الىٗخ

 أنٚ أن ظِٔٓؿ، يقجٛ ظِّٓؿ ضًٌٜٔ ٕنف فٔس حٚذا؟ افٌْىٚل، يًٌِقن أهنؿ

 .وشٖجٚوبؽ ذفؽ يَتيض ظِّٓؿ ضًٌٜٔ مثٚل ل هٚت أضٚفٌؽ

[ يتًٚمِقن] ادهٕٚع يف ينتٌِقا  افذيـ مثالً  افًٔٚرات، ُٕٔلٚمُٔ مثالً  :وداخٓة

 .أٓت مع

 افًٌُغ؟ ؾقق أم افًٌُغ، حتٝ بْىِقن يٌِس يَتيض مٚذا هذا :الىٗخ
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 .افًٌُغ ظـ حتدثْٚ مٚ :وداخٓة

  ـِٓٚ هذه أن تًرف حتك أن أشٖخؽ أنٚ ُّيديؽ، اهلل أتحدث أنٚ :الىٗخ

 أن يَتيض هذا، شادُُٕٔٚٔل» ضًٌٜٔ: أجٌْل أن افزء، افقاؿع فتًِٔؽ أظذار

 افًٌُغ؟ حتٝ بْىِقن يٌِس

 .ؾرق ؾٔف مٚ تٍرق، مٚ :وداخٓة

 .ُّيديؽ اهلل ٓ، :الىٗخ

 .تَتيض ٓ :وداخٓة

 افًٌُغ حتٝ هق، مٚ افقاؿع ضٔٛ، ُّيديؽ، اهلل اجلقاب، هق هذا :الىٗخ

 ٓ؟ أم هق بْىِقٕف

 .ًٕؿ :وداخٓة

  حٚذا؟ :الىٗخ

 اإلًٕٚن، هذا أنٝ تُقن ٓ ؿد افٌِٚس، هذا يَتيض ظِّف أن ؿؤٜ فًٔٝ: ؾ٘ذاً 

 ظّع أن موىر أنٚ: يَقل افذي اإلًٕٚن ذفؽ بّثؾ تٌتذ إًٕٚن تُقن ؿد فُـ

 أن ؾتًِؿ تًَْف، ـٔػ تًرف تريد مٚ فُـ هق، أنٝ فٔس أتٌْىؾ، أين يَؤْل

 هذا فٔس بْىِقن يًٌِقن إضٌٚء متًددة أمثِٜ أن ظرؾٝ وأنٝ اإلؿْٚع، ضريَٜ

 أهنؿ يَتيض ؾٔٓٚ هؿ افتل ادْٜٓ مثٚل هٚت: أنٚ فؽ ؿِٝ ضٌٚبتٓؿ، مَتٙ مـ

،  افٌْىِقن هذا: أؿقل مٚ أظْل وأنٚ شٖختؽ افًٔٚرات، بُّْل فٔس أتٔٝ يتٌْىِقا

 .ٓ: اجلقاب ؾٔٓٚ؟ هق افتل ادْٜٓ تَتيض هُذا ًٕؿ،: ؿِٝ افًٌُغ؟ حتٝ ضقيؾ

 افًٔٚرات دُْل إنٍع هق مٚ آؿتوٚء، مًْك تالحظ أنٝ: أن أشٖخؽ: إذاً 

 افًْٜ؟ ظذ أم ؿهر بْىِقٕف يُقن أن

 .ؿهر :وداخٓة

 .افًْٜ ظذ :الىٗخ
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 .ًٕؿ :وداخٓة

 ؾٓؿ ظٚينغ، مش هذا، افٌقادي يف ظْدهؿ مٚ ٕنف يًٍِقن؟ ٓ وحٚذا :الىٗخ

 مـ هبٚ اهلل أنزل مٚ وتزيرات تٖويالت بٖدٕك افقاؿع هذا يًُِقا  أن يريدون

 .شِىٚن

  (00: 29: 15/ 117/ وافْقر اهلدى) 

 (00: 17: 40/ 117/ وافْقر اهلدى)

 التىبف حروة بٗان وع ذعاً  الٕٔص ووَٕك الٓحٗة حٓؼ حْؿ

 بالِْار

 يًْل ؟افذؿقن حِؼ يف  افؼع رأي تًىْٔل – يًْل – أخل يٚ بِِدي :السائؾ

 ؟ٓ أو افذؿـ، حِؼ افؼع يف هلؿ بٔجقز – يًْل – ترى يٚ هؾ: افذؿـ حِؼ

 .جيقز ٓ :افنٔخ

 ؟ؿىًًٚ  جيقز، ٓ :السائؾ

ًٚ، جيقز ٓ :افنٔخ  .إربًٜ إئّٜ وبٚتٍٚق ؿىً

ص، مًْك مٚ :السائؾ ُّّ  ؟شوادتّْهٜ افْٚمهٜ اهلل فًـ»: احلديٞ يف افَتَْ

ص ُّّ   ؟ـٔػ أو خٍِف، أو افذؿـ، ؾقق.. ظذ افع افنًر صٔؾ هق: افَتَْ

 ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل رء، ـؾ افقجف، ، افقجْتغ ،احلٚجٛ يف مُٚن، ـؾ يف :افنٔخ

 .بٚفّْص ؾٔف أذن مٚ

 ٕتػ فُـ شْٜ، اإلبط ؾْتػ افٍىرة، مـ اإلبط ٕتػ أن أطـ تًرؾقا  أنتؿ  بس، 

م ؾْتٍٓٚ حرام، حَِٓٚ ،افِحٜٔ ٕتػ افقجْتغ، ٕتػ احلٚجٌغ،  .حرا

 وافقاصامت وادتّْهٚت، افْٚمهٚت اهلل فًـ: »ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ؿٚل ؾِام
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 ،شفِحًـ اهلل خلِؼ ادٌرات» : بَقفف احلديٞ ختؿش وافٍٚجلٚت وادًتقصامت،

ًٚ  ادًِؿ يًٍِف رء ؾُؾ ْ الً  َتَزيُّ ُّّ  ؾٓق افًالم، ظِٔف افرشقل شْٜ ؾٔف خمٚفًٍٚ  وَتـَج

 حٍقا : »جداً  ـثرة أحٚديٞ ؾٔٓٚ افِحٜٔ أن وبخٚصٜ احلديٞ، هذا يف داخؾ

ش ادجقس خٚفٍقا : »روايٜ يفش وافْهٚرى افٔٓقد خٚفٍقا  افِحك، وأظٍقا  ،افنٚرب

 يفش بٚفرجٚل افًْٚء مـ وادتنٌٓٚت بٚفًْٚء افرجٚل مـ ادتنٌٓغ اهلل فًـ: »بًديـ

ْٕٚ يٚ – احلََٜٔ ًٚ  ظنْٚ ٕحـ – ادًِّغ أخقا  إٓجِٔز هقن افُٚؾر، اشتًّرٕٚ زمْ

 ٜٔاإلشالم افٌالد دخِقا  حٚ هدوػ آخره، إػ... وفْدن أدري، ومٚ ؾرًٕٚ، وهقٕٔؽ

 ادخٚزي هبذه ادًِّغ مجٚهر ؾٕٚىٌع وأزيَٚءهؿ، وتَٚفٔدهؿ ظٚداهتؿ إفٔٓٚ أدخِقا 

،ِِٚٓ  ظـ بًٔديـ ،اإلشالم ظِؿ ظـ بًٔديـ زمٚن آخر يف ُوِجدٕٚ ٕحـ أنف وبخٚصٜ ـُ

 افُٚؾر هبٚ جٚء افتل افتَٚفٔد هذه َٕٚوم أن مْٚظٜ ظْدٕٚ ؾٔف ـٚن ؾام ٜٔ،اإلشالم افسبٜٔ

َِػ فُـ ،رجًٜ ٓ حٔٞ إػ افُٚؾر وخرج ،بالدٕٚ إػ َِػ ،ثَٚؾتف خ  ظٚداتف خ

َٖة ؾٔف صحقة ؾٔف هلل احلّد افٔقم ـٚن وإن افٔقم، ٕنٚهدهٚ ـام وتَٚفٔده ْٔ  هنوٜ ؾٔف َؾ

 .ويُثر اهلل صٚء إن بخر يٖيت يّْٓر، ثؿ ؿىر افٌٔٞ أول: يَٚل ـام فُـ صؽ، بال

 ،شدِٔؽ» ظْدٕٚ يًّقهٚ ظاممٜ َيـحىُّقا  بدمنؼ افًِؿ ضالَب  أدرـْٚ ٕحـ  

َِِٔغ، ـِٓؿ افًِؿ ضالب اخلٚصٜ، وؤًتٓٚ هلٚ بس صٍراء،: يًْل : وصًٚرهؿ ِح

ٍِّٜ أن مع افهٍراء، افٍِٜ  ادذاهٛ افِحٜٔ، بْٔام افؼيًٜ، يف أصؾ هلٚ مٚ هذه اف

 ؿّٜٔ هلٚ مٚ – بًوٓٚ ذـرٕٚ ـام – وإحٚديٞ ؾٔٓٚ، آمريـ إربًٜ، وؽر إربًٜ

ًٚ، ظْدهؿ  افٔقم افٔقم، ادقوقع ؾًُٕٚس افًِؿ، فىٚفٛ افنًٚر هذا بس إضالؿ

 ؟افًٌٛ صق مِتحغ، - صٚيٍغ أنتؿ مٚ مثؾ -  ظِؿ بىالب هؿ مٚ صٌٚب تالؿل

 مرة، وفق زمْف يف حلٔتف حيِؼ أنف حٚصٚ ،ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل شْٜ –: أوًٓ  – هذا أن ؾّٓقا 

 إػ وبٚإلوٚؾٜ وظئّٜ، جِِٜٔ حلٜٔ فف ـٚن أنف افًالم ظِٔف أوصٚؾف يف مًروف وهق

 افؼظٜٔ، احلَٚئؼ هلذه افْٚس ؾٚفتٍٝ ظِٔٓٚ، َحّض  افَقفٜٔ، شْتف: افًٍِٜٔ شْتف

 افَديّٜ بٚفًٚدات متٖثريـ ـثرون بَل فُـ ،ويىٌَقهٚ ظِٔٓٚ يّنقن ؾهٚروا

 .افًٚبَٜ
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 ظِٔف ٌٕٔف بًْٜ آؿتداء وظذ ديْف ظذ ؽٔقر مًِؿ ـؾ ْٕهح ٕحـ: وفذفؽ  

ِِص أنف وافًالم، افهالة  -صؽ بال- هذا ٕنف افِحٜٔ، حِؼ مهٌٜٔ مـ حٚفف خي

 ؾٔف افًالم، ظِٔف افرشقل فًٍؾ خالف ؾٔف فَِرآن، خالف ؾٔف ومًهٜٔ، ؾًؼ

فف، خالف ٌُّف ؾٔف ٕؿقا  مـ أـز مهٌٜٔ َبّدـؿ صق بٚفًْٚء، تنٌف ؾٔف بٚفٍُٚر، َتَن

 وُٕتٍل ـٕٚٝ، مٚ حٔثام افًْٜ ٓتٌٚع مجًًٔٚ  ُيَقِؾَْٚ أنف وجؾ ظز اهلل وًٕٖل هٔؽ؟

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد افَدر، هبذا

 (:..48: 29/  1/  وافْقر اهلدى)

 واجب الٓحٗة إعِاء

 واجٛ؟ افِحٜٔ إظٍٚء :وداخٓة

 حجٚب: »ـتٚب ظرؾٝ أنٝ ـثرة بٖدفٜ واجٌٜ! واجٌٜ؟ أهنٚ تدري مٚ :الىٗخ

 ؿرأتف؟ مٚ فُْؽش فألفٌٚين ادرأة

 .ؿرأتف مٚ ٓ، :وداخٓة

 .مًِؿ ـؾ ظذ ؾرض افِحٜٔ إظٍٚء أن فًرؾٝ ؿرأتف أنؽ فق هق، هذا :الىٗخ

 ( 00: 14: 11/   471/  وافْقر اهلدى) 

 الٓحٗة إعِاء وجقب

 افِحٜٔ؟ مـ هق اخلد ظـ ٌٕٝ مٚ صٔخ يٚ فِحٜٔ بٚفًٌْٜ :وداخٓة

 افنًر فٌٜ، افِحٜٔ مـ ؾٓق افنًر مـ اخلديـ ظذ يٌْٝ مٚ اخلد. ًٕؿ :الىٗخ

 ـام مًتَٔؿ خط وجًِف حَِف جيقز ٓ بًقء، مًف جيقز ٓ اخلديـ ظذ يٌْٝ افذي

 افنًر أن فٍِروزآبٚدي شادحٔط افَٚمقس» يف ٕنف افًِٛ: ومـ افًٌٞ، مـ هذا أن

 هذا أخذ جيقز ٓ: ؾ٘ذاً  افِحٜٔ، مـ هق أو مهٚ اخلديـ: يًْل افقجْتغ ظذ افْٚبٝ
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 هذه ٕالحظ أن جيٛ ؾٓذا ـثٔػ بنًر رجالً  خِؼ وجؾ ظز اهلل ـٚن وفق هْٚ، افنًر

 .إشػ مع يًِّقن ٓ افْٚس أـثر ؾ٘ن افٍٚئدة،

 خِؼ يف افْٚس وجقه يف طٚهر تٍٚوت مـ رأجْٚ مٓام أنْٚ ٕتذـر أن: افٍٚئدة

ِِْؼ  يِف  َتَرى َمٚ﴿: وتًٚػ تٌٚرك اهلل ؿقل إٓ ٕتذـر مٚ افْٚس ـِ  َخ ـْ  افَرمْحَ ُٚوٍت  ِم ٍَ ﴾ َت

 [.1:ادِؽ]

 أبٔض وهذا أشّر، هذا أنف افًٌض، ذهـ إػ يتٌٚدر افذي افتٍٚوت هذا يًْل ٓ

 افتٍٚوت هذا بْٔٓام مٚ وذاك ؿهر، وهذا ضقيؾ هذا أشقد، ذاك أصَر وهذا

 اإلهلٜٔ، بٚحلُّٜ خيؾ تٍٚوت مـ افرمحـ خِؼ يف ترى مٚ: يًْل فُـ مِّقس،

 .ٓ يًْل أضِس: يًْل ـقشٟ ُخِِؼ دـ جيقز ؾال وفذفؽ

 .أمرد :وداخٓة

ة: يًْل افُقشٟ هق هذا أمرد، أضِس :الىٗخ  ٓ هذا صًر، فف يٌْٝ ٓ ـٚدرأ

 مثؾ اإلٕجِٔز فقردات ضريَٜ ظذ حلٜٔ يتخذ بٖن اهلل خِؼ مـ يٌر أن فف جيقز

ة يقم ـؾ أن افٌٚروـٜ ـٔػ يًْل افٌٚروـٜ  يًجٌٓٚ ٓ افنًر، مـ بْقع تتزيـ ادرأ

 إوؿٚت بًض يف يًجٌٓٚ أو يًجٌٓٚ ٓ ؾٚحؿ، أشقد صًرهٚ يُقن ؿد اهلل خِؼ

 يزق ظؿ ذهٌل صًر افٌٚروـٜ تتخذ إخرى إوؿٚت بًض يف اهلل بخِؼ ؾتيٓر

 اهلل، خِؼ يف وجؾ ظز اهلل بَوٚء افروٚ ظدم ظذ دفٔؾ ـِف هذا آخره، إػ برق،

 يٚ احلٚل فًٚن: يَقفقن افًِامء حٚذا؟ اهلل خِؼ يٌر ؾّٔـ افنديد افقظٔد جٚء فذفؽ

ْٕٚ ًٚ  أن أؾٓؿ أن أشتىٔع ٓ أنٚ ادَٚل، فًٚن مـ أنىؼ احلٚل فًٚن إخقا  ظٚؿالً  إًٕٕٚ

 زيداً  خِؼ حٚ ظِٔؿ، حُٔؿ وجؾ ظز اهلل بٖن يٗمـ ومًِامً  بؾ ظٚؿاًل، ؾَط وفٔس

 هذا أن يًتَد مًِؿ هذا ٕن ضًٌٜٔٔ: خِؼ هذا يَقل مٚ أنثك زيْٛ وخِؼ ذـراً،

ُِْؼ  َهَذا﴿: افَرآن يف اهلل ؿٚل ـام اهلل خِؼ   َخ
ِ
َُٖرويِن  اّلَل ََِؼ  َمَٚذا َؾ ـَ  َخ ـْ  اَفِذي ﴾ ُدوِٕفِ  ِم

 ادًٌقدة أهلٜ مـ وجؾ ظز اهلل دون مـ يًتىٔع مٚ ذبٚبٜ رء، ٓ[ 44:فَامن]

ٌُْىؾ،  .ذبٚبٜ ختِؼ أن بِ
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 وزيْٛ ذـراً  زيداً  ؾخِؼ دوٕف؟ مـ  افذيـ خِؼ مٚذا ؾٖروين اهلل خِؼ هذا: إذاً 

 مٚ بدل رجالً  خَِْل حٚذا أنٚ افُٚؾر، بٚل يف خيىر ؿد مًِؿ بٚل يف خيىر مٚ أنثك

ح َُ ُِح ُأنْ ة أن افًربٜٔ، افٌالد بًض ظـ بٌِْٚ ـام وؿع وهذا َأنْ  إػ ًٍٕٓٚ حتقل امرأ

 .وتًٚػ تٌٚرك اهلل بخِؼ روقا  مٚ ذاك أو هذا أنف ظذ واؿًل دفٔؾ هذا ذـر،

 يُّـ ٓ أنف مًل تقاؾَقا  هذا أنثك، خَِْل ومٚ ذـراً  خَِْل ريب حٚذا: يَقل أن

 أنثك، خَِْل ومٚ ذـراً  خَِْل ربْٚ حٚذا: إؿؾ ظذ ًٍٕف يف يَقل مًِؿ يقجد أن

ة افًُس أو  ومٚ أنثك خَِْل حٚذا: تَقل حًَٚ  ورشقفف بٚهلل تٗمـ مًِّٜ تَقل امرأ

 .والهلؿ يف اصتىقا  مٓام ادًِّغ يف مقجقد هذا أطـ مٚ ذـراً، خَِْل

 أنٚ حلٜٔ؟ ل خِؼ ربْٚ حٚذا: يَقل مـ افرجٚل يف يقجد أٓ أن إيروا فُـ

 يَقفقن مٚ ٓ افِحٜٔ ل خِؼ اهلل حٚذا أن أنٚ أؿقل ـام بًِٕٚف يَقل أن أمٚ أجٌُٔؿ

 .ادَٚل فًٚن مـ أنىؼ احلٚل فًٚن إتٌٓقا  فُـ هُذا،

 وجٓل أنٚ أـقن أن ل أحذ مٚ حلٜٔ ل خِؼ ريب حٚذا أنف: أبداً  إًٕٚن يَقل مٚ

ة مثؾ أمرد . بذ: أؿقل أنٚ فُـ افُالم، هذا يَقل أحد مٚ ٓ أمجؾ؟ شٖـقن ادرأ

 فًٚن مـ أنىؼ احلٚل فًٚن فُـ ٓ، بٚفٍِظ صحٔح يَقل أحد مٚ. هذا: يَقفقن

 ؾوالً  اجلًّٜ إشٌقظل افًٔد جٚء إذا افِحٜٔ بحِؼ ابتع افذي افنٚب هذا ادَٚل،

 حيِؼ يًٍؾ؟ مٚذا يتزيـ أن أراد إذا إوحك ظٔد أو افٍىر ظٔد افًْقي افًٔد ظـ

  حلٔتف

ة أمٚم يَػ  يروح مٚ بدل افٍَر أو آؿتهٚد مـ رء ظْده رجؾ ـٚن إذا ادرآ

ة أمٚم يَػ أـثر، أو أؿؾ أو ديْٚر فف يدؾع مزيـ يًّقه افذي أو احلالق ظْد  ادرآ

ًٚ، ويرمٔٓٚ يَنىٓٚ افنىٍٜ ويٖخذ  وهذا اهلل، خِؼ هذا بٖنف مٗمـ هذا ترى أرو

 أن يُّـ مًِؿ أي أن أصدق ٓ أنٚ ـٍُٔؿ، تهدؿقا؟ أنتؿ أصدق ٓ أنٚ! حًـ

ًٚ، يرمٔٓٚ جيلء هق وبًديـ بِحٜٔ جًِف وجؾ ظز اهلل بخِؼ يرى  حٚفٜ يف ٓ أرو

 فُـ أهقن، وفًِٓٚ وإخرى ظْف، افَِؿ رؾع جمْقن، مٌٍؾ يُقن إمٚ واحدة،
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 ؿِْٚ اذا افِحٜٔ، يف اإلشالم حُؿ يًرف مٚ جٚهؾ يُقن أن: إخرى مر، أحالمهٚ

ة أمٚم يَػ افذي افرجؾ هذا حُؿ أنف يًرف مٚ مْىَل، ـالم  افًٔد، يقم ويف ادرأ

ًٚ، ويرمٔٓٚ  حْٔام وؿدره اهلل بَوٚء يرض مل أنف ظذ ظّع دفٔؾ أـز هذا أنف أرو

ة تِؽ مثؾ أنف حلٜٔ ذا رجالً  خَِف  مجٔؾ اهلل صٚء مٚ ادرآة يف وجٓٓٚ ترى افتل ادرأ

 أمرد خَِتْل بٚدرصٚد فٍِريَغ واؿػ صٔىٚن ٕنف يتهقر ٓ هذا فُـ وأمِس،

 مـ تَع هذه تهدؿقا  ـٚفرجٚل حلٜٔ وجٓل ظذ أرـٛ  أريد ٚأن ٓ ل، حلٜٔ ٓ أمس

 .ٓ: ؿقفقا  افًْٚء؟

 .ٓ :وداخٓة

 حٚذا وؿع ٕنف حٚذا؟ بذ،: ؿقفقا  تهدؿقا؟ افًُس فُـ وؿع، مٚ ٕنف :الىٗخ

 فقٓ فِرجٚل وإمجؾ اهلل، خَِٓـ ـام فًِْٚء إمجؾ ٕنف وؿع؟ مٚ وذاك وؿع هذا

 أن مْذ تقظد افنٔىٚن فُـ بِحك، خَِٓؿ ـام خيَِٓؿ أن بٚدرصٚد هلؿ افنٔىٚن أن

ؿْ ﴿: لؿٚ ؿٚل؟ مٚذا اهلل رمحٜ مـ ضرد أن مـ فًـ ُٓ ََِْ ُِو َٕ ؿْ  َو ُٓ َُمََِْْٔ َٕ ُمَرهَنُؿْ  َو َٔ  َو

ـَ  ُُ ٌَِت ُٔ َِ ٚمِ  آَذانَ  َؾ ًَ ُمَرهَنُؿْ  إَنْ َٔ نَ  َو ِرُ ٌَ َُِٔ َِْؼ  َؾ   َخ
ِ
 [.449:افًْٚء﴾ ]اّلَل

 وأحالمهٚ أـرر هؿ افِحٜٔ بحِؼ ابتِقا  افذيـ افنٌٚب هٗٓء افرجٚل هٗٓء: إذاً 

 إذا فُْف إوػ، مـ أهقن وهذا يًِؿ، ٓ جٚهؾ وإمٚ أجذب، إمٚ: رجِغ أحد مر،

ًٚ  ربف أمٚم بَقفف اإلًٕٚن ظدوه يتقظد افنٔىٚن أيٜ هذه شّع ظِؿ  اهلل إرادة متحدي

 .اهلل خِؼ ؾٌِٔرن ؤمرهنؿ إنًٚم، آذان ؾٌِٔتُـ مرهنؿؤ اهلل، وذيًٜ

 مىٔع افَرآن بْص صؽ بال هذا حلٔتف وحيِؼ اهلل خِؼ يٌر افذي: إذاً 

 مىرود هل؟ مٚ احلهِٜٔ وافْتٔجٜ فِرمحـ، ظٚص ًٍٕف افقؿٝ يف وهق فِنٔىٚن،

 ٔدم يًجد بٖن وجؾ ظز ربْٚ أمره حْٔام افرجٔؿ افنٔىٚن ضرد ـام اهلل، رمحٜ مـ

ـْ  َأَأْشُجدُ  َؿَٚل ﴿: ؿٚل َ
ِ
َٝ  د َْ َِ ء﴾ ]ضًِْٔٚ َخ  [.54:اإلها

ن ظَِف، ؾٖظّؾ قا  افذيـ هٗٓء ؤا ثرهؿ وادًِّغ حلٚهؿ، بحِؼ ابِت  هُذا ـأ

ًِقن، قا  ٍي ثؾ ابِت ْٔام افنٔىٚن ابتع ّب ٚن يًجد أن افرمحـ أمر ظٚرض ح ول فإلًٕ  ؿََٚل ﴿: ٕا

ـْ  أَأَْشُجدُ  َ
ِ
َٝ  د َْ َِ ًْٔٚ َخ  [.54:اإلهاء﴾ ]ضِ
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 افُالم؟ هذا تهدؿقا  مٚ مجِٜٔ، هل مٚ افِحٜٔ وهذه افِحٜٔ هذه ظذ أحٚؾظ أو

 احلٚل وفًٚن بًٍِٓؿ، يَقفقٕف فُْٓؿ بٖخًْتٓؿ، يَقفقٕف مٚ صحٔح ادٌتِغ ـؾ

 .ادَٚل فًٚن مـ أنىؼ

ة أمٚم يَػ حٚ و ادرآ  بده حٚ حيَِٓٚ، ضقيِٜ صقيٜ وحلٔتف وزير يَٚبؾ يروح َبدُّ

 أو فف حٌٔٛ أو أبقه مٚت إذا بّهٌٜٔ أصٔٛ إذا يربٔٓٚ؟ متك أـز، اهلل حيَِٓٚ ئًد

ًٚ، ادٍٚهٔؿ إًًُٝ حلٔتف يًٍل آخره إػ  فِرجٚل زيْٜ وجؾ ظز اهلل جًِف افذي ُتٚم

 أصٔٛ ٕنف أن حزيـ هق أنف: ذفؽ ظذ وافدفٔؾ ؾٔحَِقن، فِرجٚل ؿٌٚحٜ أصٌح

 مهٌٜٔ جٚءت ؾ٘ذا حيِؼ وأبداً  دائامً  فربف بًّهٔتف مهٌٔتف ظـ يًِـ ؾٓق بّهٌٜٔ،

 تًٍك ٓ افِحٜٔ هذه أن: وهق آخر، حٚل فًٚن هذا حلٔتف، ظـ يًٍل ـٚدقت ضٚرئٜ

: مًْٚه افِحك ظـ وظٍٔتؿ وجؾ، ظز اهلل هداـؿ افذيـ أنتؿ: ؾ٘ذاً  ادهٚئٛ ظْد إٓ

 .افْٚس أوئلؽ مْىؼ يف تًٔنقن مهٌٜٔ يف أنتؿ

 حٔٞ مـ ديْف ظـ اإلٕحراف ادجتّع بف يهٚب مٚ وأمر أدهك مـ احلََٜٔ هذا

 صٚر يُّـ ـٍٚيٜ افَدر هذا يف وفًؾ مر وأحالمهٚ يًِّقن، ٓ حٔٞ مـ أو يًِّقن

 ـذفؽ؟ أخٔس افهالة وؿٝ

 .ًٕؿ :وداخٓة

  (00: 61: 10/ 705/وافْقر اهلدى) 

 (00: 00: 14/ 707/وافْقر اهلدى) 

 وٕٖا أخذه جيقز ووا ووّدارها الٓحٗة وِٖقم

 إخذ جيقز ومٚ افِحٜٔ ومَدار افِحٜٔ مٍٓقم.. بٚفِحٜٔ يتًِؼ شٗال :وداخٓة

 ..جيقز ٓ ومٚ مْٓٚ

 افِحٜٔ؟ يف إول افًٗال هق مٚ :الىٗخ
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 ..افِحٜٔ مٍٓقم :وداخٓة

 يف ؽًِف جيٛ افذي افقجف يف افْٚبٝ افنًر هق افِحٜٔ أن صؽ ٓ :الىٗخ

 افِحٜٔ، مـ فٔس ؾٓذا افًْؼ، ظذ افِحٜٔ حتٝ يٌْٝ مٚ مْف خيرج وهذا افقوقء،

 يف افْٚس بًض يًٍِف ؾام افِحٜٔ، مـ ؾٓذا افقجْتغ ظذ يٌْٝ مٚ ؾٔف يدخؾ فُـ

 افقجْتغ يًّقن أهنؿ بحٔٞ وهُذا هْٚ مـ افِحٜٔ جٕٚٛ حِؼ مـ افٌالد بًض

 افِحٜٔ مـ هق افقجْتغ ظذ افْٚبٝ افنًر ٕن بًقء: ادس جيقز ٓ ضًًٌٚ  ؾٓذا بًقء

، ًٜ  فٍِروزآبٚدي، ادحٔط افَٚمقس مْٓٚ وبخٚصٜ افَقامٔس يف مْهقص وهذا فٌ

ًٜ  افِحٜٔ مٍٓقم هذا  .فٌ

 ذاك خالف مْٓؿ أحد ظـ يَْؾ أن دون افًِػ ظـ ؾٚدَْقل مْٓٚ إخذ أمٚ

 مـ هْٚ مـ افٌَوٜ هذه.. افٌَوٜ دون مٚ افِحٜٔ ضقل مـ إخذ جيقز أنف ادَْقل

، تًِّقن ـام وإنثك افذـر ؾٔف ينسك افذؿـ.. افذؿـ أشٍؾ ًٜ  اشؿ وإضالق فٌ

 أو افٌَوٜ حتٝ يٌْٝ افذي افنًر ؾٓذا..خىٖ ادجٚز بٚب مـ هذا افِحٜٔ ظذ افذؿـ

 أنٚ بؾ بٚجلقاز افَقل ظذ أؿتك ٓ أنٚ بؾ افِحٜٔ، مـ إخذ جيقز افذي هذا يىقل

 دائامً  أدٕدن أنٚ وفذفؽ افًٍِل، دْٓجْٚ خمٚفػ افٌَوٜ مـ أـثر افِحٜٔ إضٚفٜ أن أرى

 تنِّٓٚ افتل ٜٔاإلشالم افٍرق ـؾ ٕن وافًْٜ: افُتٚب إػ ٕدظق أن يٍُل ٓ: وأبداً 

 ـِٓؿ وافًْٜ، افُتٚب ظذ فًْٚ ٕحـ: يَقل افٍرق هذه مـ أحد ٓ اإلشالم دائرة

 إٍردٕٚ ٕحـ ٕن هلل: واحلّد جٜٓ مـ َٕقل.. مْٓؿ أحد ٓ فُـ هُذا، يَقفقن

 ٓ.. ظْٚ صذوا ٕهنؿ إفٔٓؿ: بٚفًٌْٜ بٚهلل إٓ ؿقة وٓ حقل ٓ: وَٕقل.. ظْٓؿ

 افُتٚب ظذ زيٚدة: َٕقل ٕحـ حٚذا.. افهٚفح افًِػ ومْٟٓ وشْٜ ـتٚب: يَقفقن

 .هذا يف فٌِحٞ يتًع وٓ ؤؼ افقؿٝ أن جداً  وـثرة ـثرة أصٔٚء وافًْٜ؟

ًٚ  ذـرتف مٚ ظذ ظىًٍٚ  أؿقل فُْل َٚب ، يرى ٓ مٚ يرى افنٚهد أن: ش ٚٛئ  افراوي: أي افٌ

رويف أدرى ٚبٜ هٗٓء ؽره، مـ ّب  افنٚرب حٍقا : »ملسو هيلع هللا ىلص رشقفْٚ حدٞي فْٚ رووا افذيـ افهح

حك ظـ وأظٍقا  حك مـ أخذوا هؿش اِف ٓؿ أن فْٚ جيقز ؾال اِف ْٚ ـام إضالؿف ظذ افْص هذا ٍٕ  ؿِ

 ًٚ م وظِٔف مٚت مـ: »إٍٓ ـ مىِؼ هذاش وفٔف ظْف صٚم صٚٔ ٔٚم مَٔداً  ؾّٓف احلدٞي راو ُف  به
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قم هؿ.. افْذر ًِٔٓؿ ينَك ٓ اَف  .ج

 هْٚك فٔس افهٚفح، افًِػ مْٟٓ وظذ وافًْٜ افُتٚب: َٕقل ٕحـ ؾ٘ذًا،

ًٚ  أن مىًَِٚ .. مىًَِٚ : مٗـداً  أؿقل.. مىًَِٚ  روايٜ  مٓام حلٔتف أرخك واحداً  صحٚبٔ

 أن راويٜ هْٚك فٔس: ومرات مرات مٗـداً  أوػ بٚب ومـ يقجد، ٓ هذا ٓ، ضٚفٝ،

 وـالم وادنٚيخ افًِامء مـ ـثر بغ صٚئع هذا حلٔتف، مـ يٖخذ ٓ ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

ًٚ، افًْٜ ـتٛ يف فف أصؾ ٓ فُـ مًجؾ  ظِٔف ؿقفف ظّقم مـ يْىَِقن هؿ إٕام إضالؿ

 يُقن أن فًِّقم ؾّٓٓؿ يًِّقن أو افٍٓؿ، يًتِزمقنش افِحك وأظٍقا : »افًالم

 .أبداً  إمريـ بغ تالزم وٓ واؿًًٚ 

 آثٚر هْٚك ذفؽ مـ افًُس وظذ.. جداً  وـثر ـثرة وإمثِٜ شٚبؼ وادثٚل

 اتٌٚع ظذ افْٚس أحرص مـ تًِّقن ـام وهق ظّر ابـ أن صحٔحٜ وبٖشٕٚٔد ـثرة

.. افًٚدة بًْـ ادحََغ افٍَٓٚء ظْد يًّك مٚ أمقر يف حتك افًالم ظِٔف افرشقل

 يٌٌْل افتل هل هذه افًٌٚدة شْٜ.. ظٚدة وشْٜ ظٌٚدة، شْٜ: ؿًّغ إػ تًَْؿ افًْٜ

ءً  افًٚدة شْٜ أمٚ وتًٚػ، تٌٚرك اهلل إػ هبٚ ٕتَرب أن ظِْٔٚ  ٓ ترـٝ أو ؾًِٝ شقا

 افًٌٚدة شْٜ يف أمٚ افًٚدة، شْٜ يف ظَٚب ٓ أنف ظـ ؾوالً  ظتٚب وٓ ثقاب ٓ.. رء

 .تٚرـٓٚ يًٚؿٛ وٓ ؾٚظِٓٚ يثٚب ؾتًِّقن

.. إذٕغ صحّتل إػ تٚرةً  ضقيؾ صًر فف ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن افًْٜ مـ: مثالً 

 َٕقل مٚ ادٌُْغ إػ أو فألذٕغ صًره افٔقم ربك واحد ؾِق ادٌُْغ، رؤوس إػ تٚرةً 

 فف جيقز وٓ افنٓرة ؿهد إذا إٓ ذفؽ فف وجيقز افًٚدة ظذ ؾٓذا افًْٜ، ظذ هذا

 افوٍٚئر هل افٌدائر؟ تًرؾقن ؽدائر، أربع وفف مُٜ دخؾ: ؾَس ذفؽ وظذ ذفؽ،

 تهْع أخل يٚ حٚذا..افًْٚء بًض مثؾ وٍره صًره إًٕٚن ؾًؾ فق افٔقم.. زوائد

 يتٍَٓقا  مل افذيـ هٗٓء مـ صًقرهؿ يىِٔقن أنٚس هْٚك! صْع هُذا افرشقل هذا؟

 بغ يٍرؿقا  ومل افًٚدة، يف افٌدظٜ وبغ افًٌٚدة يف افٌدظٜ بغ افٍرق يًرؾقا  ومل افًْٜ يف

 أجوًٚ  افرشقل! ضٔٛ هُذا، ؾًؾ افرشقل! تًٖخٓؿ؟.. افًٚدة شْٜ وبغ افًٌٚدة شْٜ
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 هذا افًْؾ.. افذي هذا اخلػ.. صٚروخ تًّقٕف؟ مٚذا هذا: يًْل صْدل، فٌس

 افذيـ هٗٓء ٕرى ٓ.. شر يف واإلهبٚم شر، يف أصٚبع أربًٜ يٌِس افذي افًْؾ

 وفٔس افًٚدة شْـ مـ هذا: فف ؿؾ افًْؾ، مـ افْقع هذا ويًٌِقا  صًقرهؿ يىِٔقن

 .افًٌٚدة شْـ مـ

 ؾَط فٔس مٌتذ ـؾ اهلل ًٕٖل.. ٓزم ؾرض واجٛ أمر افِحٜٔ إظٍٚء: افنٚهد

 يف ظْدٕٚ يَقفقن مٚ مثؾ فُـ يًٚؾٔٓؿ، اهلل أن..أجوًٚ  وبتَهرهٚ بؾ افِحٜٔ بحِؼ

 ؾرق، هْٚك فٔس افنٚم بالد يف ـِْٚ ٕنف مًْٚ، تَقفقن أجوًٚ  ظْدـؿ يُّـ افنٚم،

.. افْٚؿص أبق افزائد: آخره إػ وؾًِىغ افنٚم مـ وإردن افنٚم مـ شقريٚ

 افًِػ شْٜ خالف هذا افٌَوٜ مـ أـثر افِحٜٔ ظذ افزيٚدة: إذاً  مًْٚ؟ هذا تَقفقن

 ابـ ومْٓؿ آخره، إػ وأصحٚبف اهلل رشقل مـ رأوا ممٚ أخذوا؟ أجـ مـ افهٚفح،

 إبراهٔؿ ومْٓؿ ربٚح، أيب بـ ظىٚء ومْٓؿ افتٚبًقن، ومْٓؿ هريرة، أبق ومْٓؿ ظّر،

 .جداً  وـثرة ـثرة ٕهقص وهُذا افْخًل، يزيد بـ

 ٓ وأن هبٚ يرؾَقا  أن افٌَوٜ مـ أـثر افِحٜٔ ب٘ضٚفٜ مٌتذ ـٚن مـ ْٕهح فذفؽ

 بٚحلِؼ وبٕٚوػ ذفؽ ظذ زيٚدة بٕٚخذ مٌتذ ـٚن ومـ ضٚؿتٓٚ، ؾقق حيِّقهٚ

ًٚ، ذظًٚ  يًتز هذا ٕن وجؾ: ظز اهلل إػ يتقبقا  أن ؾٌٌْٔل  تْص افٍَٓٚء وـتٛ ؾًَ

 .تٌَؾ ٓ احلِٔؼ صٓٚدة أن

 صخهًٚ  ُّئْقا  أن أرادوا إذا ؿٌؾ مـ ـٕٚقا : جداً  ظجٌٜٔ ؾقارق ظجٛ، ومـ

 ًٜ  هذه ينًر، وٓ يدري ٓ وهق بًٍْف ًٍٕف ُّيغ ادًِؿ أن ٔتف،حل فف حَِقا  إهٕٚ

 أن يريد افًٔد يقم إؿؾ ظذ أو اجلًّٜ يقم يٖيت: أـز وهل أخرى مهٌٜٔ.. مهٌٜٔ

 مـ هذه فُـ افًْٜ يف فًٔٝ هذه: أؿقل افًٔد فٔقم يتزيـ افًْٜ أن زظؿ ٕنف يتزيـ

 خر مـ ويٌِس يٌتًؾ يتزيـ، ـذفؽ هق اجلًّٜ يقم فُـ افهٚفح، افًِػ ظٚدة

ًٚ : يًْل أهِف ضٔٛ ؾّـ وإٓ ضٔٛ ظْده ـٚن إن ويتىٔٛ ثٔٚبف  ؾٓق.. آخره إػ داخِٔ

 مثؾ ـنىًٚ  يُنىٓٚ وهق ادرآة شٚظده حلٔتف، وحيِؼ يذهٛ يتزيـ أن أجؾ مـ إذاً 

 اهلل بًّهٜٔ يتزيـ! أـز اهلل يتزيـ مٚذا؟ أروًٚ  يرمٔٓٚ ثؿ آخره، إػ ادًز مـ اجلِد
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 .ينًر وٓ يدري ٓ وهق وجؾ ظز

 حلٔتف: حيِؼ ؾٓق بٚحلِؼ، بامذا؟ اإلًٕٚن يتحِؾ احلٟ يقم! يَٚل ـام إثٚيف ثٚفثٜ

 ..ظٚمؾ احلٟ أجٚم يف: يًْل ضٚفٝ، ؿد تُقن ٕهنٚ

 ..صٔخْٚ حلٔتف مؼوع ظٚمؾ :وداخٓة

 .حلٔتف وحيِؼ يٖيت افْحر ؾٔقم.. خرهبٚ مٚ هظٚن فُـ مؼوع ظٚمؾ :الىٗخ

: أوًٓ  إٓ إفْٔٚ ادهٚئٛ هذه جٚءت مٚ جدًا، ـٌرة مهٚئٛ هذه.. مٓٚزل هذه

ًٚ  بؼيًتْٚ، بجِْٓٚ  ٓ افتل أزيٚءهؿ ظِْٔٚ وؾروٓؿ فٌالدٕٚ افٍُٚر بٚشتحالل: وثٕٚٔ

ًٚ  ُّيديْٚ أن وجؾ ظز اهلل ؾًْٖل حتِؾ وٓ حترم  .افرصٚد شٌٔؾ مجًٔ

  (00: 60: 68/ 712/ وافْقر اهلدى)

 الّبًة عذ زاد وا أخذ

 احلقيْل، إشحٚق أيب إخ مع افِحٜٔ يف هق فُؿ شًّْٚه ذيط آخر :وداخٓة

 ظذ ووزظْٚه ًٕخ ظدة مْف وًٕخْٚ اهلل، صٚء مٚ رائع ذيط ؾًالً  وـٚن ؾًًّْٚه

 ..يَقل ٓ اهلل حٍيف بٚز ابـ وافنٔخ: يًْل ٕجد يف تًرف[ فُـ] اإلخقة، بًض

 .مىًَِٚ  مْٓٚ إخذ يرى ٓ :الىٗخ

ًٚ، مْٓٚ إخذ يرى ٓ :وداخٓة  جداً  مجِٜٔ تًَٔدات وؾٔف افؼيط ؾُٚن مىَِ

،ًٚ  هذه إػ وصِٝ وهذا افىقيؾ افًّر هذا بًد: يًْل يَقل وافنٔخ أجو

ًٜ  افىالب أو افزمالء اإلخقة ؾٖحد افتًَٔدات،  تٌحٞ فق! بٚشؿ صٔخ يٚ يَقل حََٔ

 افُالم وهذا ُّيديؽ، اهلل افنٔخ بًد يًْل شٖبحٞ مٚذا: ؿِٝ ادًٖخٜ، هذه يف فْٚ

 آثٚر ٕجد فًؾ: ؾَٚل! هذا بًد اإلًٕٚن شٔتُِؿ مٚذا جمّقظٜ، جٚفًغ ـْٚ.. ؾًالً 

 ظْده ـٚن احلّٔد شًد إخ إػ ذهٌْٚ وفُـ بُالمف، اؿتًْٝ مل واهلل وفُـ.. ٕجد

 افٌِٚس ـتٚب مـ أطـ افًٚذ ادجِد ؾٍتحْٚ ادجِس يف شافٌٚري ؾتح» وـٚن ظنٚء
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 ظْف، اهلل ريض اخلىٚب بـ وظّر هريرة وأبق ظّر ابـ ؾقجدت أؿرأ  أبحٞ ؾٌدأت

: ؿِٝ ؾٌدأت هبذا، يَقفقن وؽرهؿ وضٚووس جمٚهد أجوًٚ  افًِػ مـ وجمّقظٜ

.. هريرة أبق ؾًؾ.. هريرة أبق ؿٚل أجـ أو افَقل، هذا ظّر ابـ ؿٚل أجـ أمجع أن أريد

 يَقل مـ وجدت رء آخر يُّـ مٚ أؽرب ومـ أمجع، بدأت ؾًٍالً  وهُذا، وأجـ

 ؿٚل: يَقل شافٌخٚري صحٔح ذح افَٚري ظّدة» يف افًْٔل وهق بٚفقجقب،

 اإلـثٚر، اإلظٍٚء أن ظِّٝ وؿدش افِحك أظٍقا : »ؿقفف؟ وجف مٚ ؿِٝ ؾ٘ن: افىزي

ش افِحك أظٍقا : »ؿقفف فيٚهر مْف اتٌٚظًٚ  حلٔتف صًر ترك إذا مـ افْٚس مـ وأن

ًٚ  فِْٚس يهر حتك ويهٌح وظروًٚ  ضقًٓ  ؾٔتٍٚحش  ثٌتٝ ؿد: ؿٔؾ ومثاًل، حديث

 إظٍٚؤهٚ ُميقر افِحٜٔ وأن اخلز، خهقص ظذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظـ احلجٜ

 افًِػ ـٖن: يًْل وحده، ذفؽ ؿدر يف افًِػ مـ اختالف ظذ ؿهٓٚ وواجٛ

 . خمتٍِغ وفُـ افَص بقجقب يَقفقن

 . افَدر يف خمتٍِغ وفُـ :الىٗخ

 افقرؿٜ صقرٕٚ وحتك جدًا، ـٌراً  ؾرحًٚ  ؾٔٓٚ ؾرحٝ ؾٓذه ًٕؿ، :وداخٓة

 شٌؼ افنٔخ يَقفقن افذيـ اإلخقة بًض ظذ وزظْٚهٚ وأجوًٚ  ؾٔٓٚ افتل افهٍحٜ

 . ٕحٌف ـْٚ افذي وهذا هبذا،

 صٔخ ظـ َٕالً  شإشتٚر رؾع» مَدمٜ يف ؿٔد اهلل حٍيف صٔخْٚ: حًـ ظع

 ظـ يَْؾ اإلشالم صٔخ يًْل أمحد اإلمٚم وظـ.. وظْف.. ومْف تّٜٔٔ ابـ اإلشالم

 صٔخْٚ بٖن يَقفقن افذيـ فذفؽ إمٚم، ؾٔف فؽ فٔس ؿقًٓ  تَؾ ٓ: ؿقفف أمحد اإلمٚم

 ؾ٘ن وظِٔف حٚؿدون، أو جٚهِقن، أو خمىئقن، إمٚ هؿ احلََٜٔ يف وـذا، صذوذ

 .ؾٔٓٚ شٌؼ وؿد إٓ مًٖخٜ يف يتُِؿ مل صٔخْٚ

 افقء يَٚل ـام وفُـ ؿديامً  فُؿ ذـرتف ـْٝ فًع رء صٔخْٚ افىريػ ومـ

 أو شٝ حقال ؿٌؾ إوػ افَِٚءات مْذ زيد أبق بُر افنٔخ ؾؤِٜ أن: يذـر بٚفقء

 ـتٌف مـ جمّقظٜ إل أهدى وهق ـتٌل مـ جمّقظٜ أهديتف ـْٝ بْْٔٚ، شْقات شٌع

 ؾّـ وـذا، ؾٔٓٚ ينُر اهلل حٍيف رشٚفٜ ل ؾُتٛ» مالحيٚت، بًض ـتٌٝ ؾٖنٚ
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 وحتََٔٚتف، إفٌٚين افًالمٜ اختٔٚرات: بًْقان مؼوع وظْدي: ؿٚل ؿٚفف مٚ وّـ

 يف افنٔخ شُِٓٚ افتل افىريَٜ ؾٔف وبْٔٝ افدفٔؾ، مْٟٓ افُتٚب هذا يف ؿًدت: ؿٚل

 ؾٔٓٚ مًٌقق هق وإٕام هبٚ، تٍرد بًّٖخٜ يتُِؿ مل وأنف ظِّٜٔ، ضريَٜ وأهنٚ افٍَف، اتٌٚع

،ًٚ  . شبُر افنٔخ بخط صٔخْٚ ظْدي وهذا مجًٔ

ه بخىف،  :الىٗخ  . خر اهلل جزا

ه اهلل حٍيف :وداخٓة  بف تٍوِتؿ مٚ مع ُتٚمًٚ  يِتَل ؾٓذا ًٕؿ، خراً  اهلل وجزا

 . وذـرُتقه

ًٜ : يًْل فِنٔخ ٕجد أن ظذ جداً  حريهغ ـْٚ ٕحـ :وداخٓة  يف شِػ حََٔ

 مجًٝ ـذفؽ افنٔخ، بُالم ـٚمؾ اؿتْٚع مَتًْغ ٕحـ واهلل أنف مع ادًٖخٜ، هذه

ًٚ  وفُـ هذا يف إحٚديٞ ضرق  .وفٔس مٌدئٔ

ًٚ  :الىٗخ  . هنٚئٔ

ًٚ، :وداخٓة  ثؿ افًّع، ؾَط أشٚبٔع ثالث حقال مـ افُالم هذا ٕن هنٚئٔ

 .صقرت

 .يًْل فًٍِر تتٖٓٔ أن ؿٌؾ :وداخٓة

 ًٕخٜ افنٔخ أظىل ؿِٝ ًٕخ ظدة أنٚ صقرت أشٚؾر، مٚ ؿٌؾ ًٕؿ، :وداخٓة

 . رء وجدت إذا ادًتٌَؾ يف فًِؽ

 . منُقراً  :الىٗخ

 اهلل اهلل، ب٘ذن ًٕخٜ ظع افنٔخ أظىل وأجوًٚ  هذا، ؾٔؽ يٌٚرك اهلل :وداخٓة

 .ؾٔؽ يٌٚرك
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 وجقبف دون الٓحٗة إعِاء باشتحباب الّقل رد

 افًّؾ ظـ ادًِّغ أـثر إظراض مـ ٕنُق ٕزال وٓ ـْٚ فَد [:اإلمٚم ؿٚل] 

 افؼظٜٔ فألوامر افهقؾٜٔ بًض خمٚفٍٜ مـ وٕنُق ٕئّتٓؿ مْٓؿ تًهٌٚ بٚحلديٞ

 ظذ افٌرة ٕدظل وٕحـ - افٔقم بْٚ وإذا أذواؿٓؿ مع تتٍؼ ٓ - بزظّٓؿ - ٕهنٚ

 وظٚداتْٚ أذواؿْٚ َٕدم حديثٜ وصقؾٜٔ جديد تًهٛ أمٚم - بٚفًْٜ وافًّؾ اإلشالم

 مـ شِػ ؾّٔـ ؿدوة ذفؽ فْٚيف يُقن أن دون وأمره ملسو هيلع هللا ىلص هديف ظذ هلٚ وٕتًهٛ

 !وذوؿف بًِّف يقثؼ إمٚم

 افٌٔقريـ افُتٚب ٕحدش ادهٍك اإلشالم» ـتٚب أجٚم بوًٜ مْذ ؿرأت

 ـام شِٔام َٕٔٚ بَٚئف ظذ واحلريهغ - ـتٚبف مـ ذفؽ يٌدو ـام - اإلشالم ظذ 

 ب٘ظٍٚء إمر يف صحٔحٜ أحٚديٞ شٚق أن بًد - يَقل بف ؾ٘ذا ملسو هيلع هللا ىلص ظٓده يف ـٚن

 :ٕهف مٚ - فِّؼـغ خمٚفٍٜ افِحٜٔ

 افنُِٜٔ اديٚهر ـؾ صٖن وصٖهنٚ افْدب ؿٌؾ مـ إٓ يُـ مل ب٘ظٍٚئٓٚ وإمر»

 تتىٌِف ومٚ ٕذواؿٓؿ يسـٓٚ بؾ أتٌٚظف ظذ يٍروٓٚ وٓ اإلشالم هبٚ ُّيتؿ ٓ افتل

 ش!وظهقرهؿ بٔئٚهتؿ

 افِحٜٔ ب٘ظٍٚء إمر فًْػ مٓد ـٔػ اإلشالم أحُٚم ظذ افٌٔقر هلذا ؾٕٚير

 ادْدوب إمر هذا ترك اإلشالم أن زظؿ ثؿ أوٓ افْدب ظذ هبٚ إمر محؾ بٖن

 مقاؾؼ ٕنف بؾ ملسو هيلع هللا ىلص بف أمر ٕنف ٓ ؾًِقه اشتذوؿقه ؾ٘ذا وبٔئٚهتؿ ادًِّغ ٕذواق

 وفق ملسو هيلع هللا ىلص ٕمره بّخٚفٍتٓؿ مٌٚفغ ؽر ترـقه يًتذوؿقه مل وإن وظكهؿ فذوؿٓؿ

 !فِْدب أنف ؾرض

 فٌٔٚن يتًرض مل بٚفف ؾام وإٓ هذا مـ ؿريٌٚ ادٗفػ رأي يُقن أن ٕخنك وإين

ه بْٔام بٕٔٚف يٖيت ـام بف تتًِؼ افتل افْهقص ـثرة مع اإلظٍٚء حُؿ  بٌٔٚن جزم ؿد ٕرا

 تًَِٔف إٓ مهللا ظِٔف افرد مع تَدم ؾٔام إفٔف أصٚر ـام ؾٔف ٕص ٓ أنف مع اخلتٚن حُؿ

 ...ش:افِحك وؾروا: »ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف ظذ
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َٓٚء محؾ» مر هذا اٍف حٜٔ حِؼ بحرمٜ وؿٚفقا  افقجقب ظذ ٕا ٕ٘ف...ش اِف  سحيٚ فٔس ؾ

ٌر يف ِؿ أنف وبخٚصٜ افنخيص رأجف ظـ افًت ٜ أن ًي ثر اإلظٍٚء خمٍٚف ٜ مـ وأطٓر ـأ  خمٍٚف

ن ًِامء خٚصٜ مـ ـثرا  ؾ٘ن اخلٚت قا  ؿد وافنٔقخ اف فقؿقع ابِت ٚ ٚب فتزيـ بؾ ؾٓٔ  هبٚ وافتجّؾ وٚب

وٓؿ إن بؾ ء ظذ يتجرأ  ؿد ًب ٔش افتل مك يف وٓشٔام حَِٓٚ بجقاز اإلؾٚت ٚ ًي ًٔد ؾٓٔ  اف

ٚبؼ ذ ش شٚت ذا افًامن وٕا ٔٚن ظذ حيِّف أن يف ـٚؾٚٔ ـٚن وحده ٓؾ ٜ هذه حُؿ ب  وفذفؽ ادخٍٚف

رصٜ هذه أهتٌؾ ؾ٘ين ٚ افؼع حُؿ ٕبغ اٍف قن أن وأشتحًـ ؾٓٔ ٚفرد ذفؽ ُي ؽ ظذ ب  ِت

َرة ٚ افتل اٍف َِٓت ب ظـ ٕ ٚ فنديدش ادهٍك اإلشالم» ـٚت دقوقع صِٓت  :ؾٖؿقل ٚب

مر أن ذـر: أوٓ ظٍٚء ٕا حٜٔ ٘ب ْدب اِف  هلذه وإبىٚٓ ؽره مـ ـثرا  هذا شًّْٚ وؿد ِف

 :أؿقل افدظقى

رر مٚ خالف هذا صقل ظِؿ» يف َت صؾ أنش: ٕا قفف افقجقب ملسو هيلع هللا ىلص أوامره يف ٕا  َف

َِْْٔحَذرِ : ﴿تًٚػ ـَ  َؾ ٍُقنَ  اَفِذي ِ ٚف ـْ  خُيَ ؿْ  أَنْ  أَْمِرهِ  َظ ُٓ ٌَ ٌٜ  تُِهٔ ؿْ  أَوْ  ؾِتَْْ ُٓ ٌَ  مـ وؽره﴾ أَخِٔؿٌ  َظَذاٌب  يُِهٔ

دفٜ ن فذـرهٚ جمٚل ٓ افتل ٕا صؾ هذا ظـ واخلروج ٔا قم صحٔح بدفٔؾ ٓإ جيقز ٓ ٕا  َت

ٚٛت وحية احلجٜ بف ت مل افُ ي ٖي صؾ هذا ظـ خروجف فف يًقغ دفٔؾ ٖب ٖخٜ هذه يف ٕا  ادً

ؾ ُّيتؿ ٓ اإلشالم أن ادظٚؤه إٓ مهللا ِٜٔ اديٚهر ُب  ظـ ظٚريٜ دظقى أهنٚ ومع... افنُ

هنٚ افدفٔؾ قوٜ ٘ؾ حٚدٞي أجوٚ مَْ  :ؿقفْٚ يف وهق ـثرة ٖب

: أؿقل. مْٓٚ افِحٜٔ وأن اإلشالم هبٚ ُّيتؿ ٓ افنُِٜٔ اديٚهر ـؾ أن زظؿ: ثٕٚٔٚ

 أن بًد اهلقى اتٌٚع ظـ متجرد مْهػ أي ذفؽ ؾٔف ينؽ ٓ ؿىًٚ بٚضؾ افزظؿ هذا

 :صحٔحٜ وـِٓٚ أتٜٔ إحٚديٞ ظذ يَػ

 بٚفًْٚء افرجٚل مـ ادتنٌٓغ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل فًـ: ؿٚل ظٌٚس ابـ ظـ - 4

 .بٚفرجٚل افًْٚء مـ وادتنٌٓٚت

 صًرهٚ ؾتًّط مروٝ وأهنٚ تزوجٝ إنهٚر مـ جٚريٜ أن ظٚئنٜ ظـ - 2

 ش.وادًتقصِٜ افقاصِٜ اهلل فًـ: »ؾَٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؾًٖخقا  يهِقهٚ أن ؾٖرادوا

 وافْٚمهٚت وادًتقصامت افقاصامت اهلل فًـ: »مرؾقظٚ مًًقد ابـ ظـ - 1
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12 

 ش.اهلل خِؼ ادٌرات فِحًـ وادتٍِجٚت وادتّْهٚت

 مًهٍريـ ثقبغ ظع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأى: ؿٚل ظّرو بـ اهلل ظٌد ظـ - 1

 ش.تًٌِٓام ؾال افٍُٚر ثٔٚب مـ هذه إن: »ؾَٚل

 بف ؾتٍرد مْٓٚ إخر إٓش: صحٔحٔٓام» يف افنٔخٚن إحٚديٞ هذه أخرج

 ش.ادًِّٜ ادرأة حجٚب» وش افزؾٚف آداب» يف خمرجٜ وهل مًِؿ

ط اؿتوٚء: »ـتٚب مٚدة وهك جدا ـثرة أحٚديٞ افٌٚب ويف  ادًتَٔؿ افكا

 .صٚء مـ ؾِراجًف تّٜٔٔ ابـ اإلشالم فنٔخش اجلحٔؿ أصحٚب خمٚفٍٜ

 بٚفٌٚ  اهتاممٚ افنُِٜٔ بٚديٚهر اهتؿ ؿد اإلشالم أن تٌغ سحيٜ ٕهقص ؾٓذه

 ٓ اديٚهر ـؾ إن: يَٚل أن هذا مع يًقغ ؾُٔػ ؾٔٓٚ ادخٚفػ فًـ أنف درجٜ إػ

 !؟...اإلشالم هبٚ ُّيتؿ

بٜ مْتٓك يف ؾٓق ظِٔٓٚ يىِع مل افُٚتٛ حية ـٚن إن  افُتٚبٜ ظذ جيرؤ إذ افٌرا

 مهدرا وفق يراجع أن فقن افُثرة افٍروع مـ وراءهٚ مٚ هلٚ افتل ادًٖخٜ هذه يف

 يُقن أن أخنك ؾ٘ين ظِٔٓٚ اضِع ـٚن وإن! إشٚشٜٔ اإلشالم مهٚدر مـ واحدا

بف  مًٖخٜ يف ذفؽ ؿٚل ـام! ادْىؼ يَرهٚ ٓ: يَقل أو! افذوق تقاؾؼ ٓ أهنٚ ظْٓٚ جقا

 إػ افنُقى إٓ جقاب ٓ بٖنف أظسف وحْٔئذ 76 ص افًالم ظِٔف ظًٔك ٕزول

 ...تًٚػ اهلل

 أدفٜ مْٓٚ يٖخذ أن ؾىرتف تًٍد مل افذي فًِِّؿ يُّـ افْهقص مـ شٌؼ ممٚ

 :حَِٓٚ وحرمٜ افِحٜٔ إظٍٚء وجقب ظذ ؿٚضًٜ ـثرة

 .اددظك ؾثٌٝ افقجقب إمر يف وإصؾ ب٘ظٍٚئٓٚ افنٚرع أمر :أوٓ

 مـ هق ؾٔام بٚفًْٚء تنٌف ؾٔف حلٔتف افرجؾ وحِؼ بٚفًْٚء افرجٚل تنٌف حرم :ثا٘ٗا

 .إظٍٚئٓٚ وجقب وفزم حَِٓٚ حرمٜ ؾثٌٝ أنقثتٓـ ميٚهر أطٓر

 - افتجّٔؾ بَهد ؽر أو حٚجٌٔٓٚ صًر تْتػ افتل وهل - افْٚمهٜ فًـ :ثالثا
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 - فِحًـ ذفؽ يًٍؾ إٕام حلٔتف حيِؼ وافذي تًٚػ اهلل خلِؼ تٌٔر بٖنف ذفؽ وظِؾ

 يف إٓ ؾرق وٓ ُتٚمٚ افْٚمهٜ حُؿ يف ؾٓق تًٚػ اهلل خَِٜ يٌر ذفؽ يف وهق - زظؿ

 افٍِظ طٚهر ظذ جيّد طٚهري إرض وجف ظذ افٔقم يقجد أنف أظتَد وٓ افٍِظ

 ظدم يَتيض بًِٜ مَروٕٚ ـٚن إذا وٓشٔام مْف ادَهقد ادًْك يف افْير يًّـ وٓ

 ش.اهلل خِؼ ادٌرات فِحًـ: »... هد افًالم ظِٔف ـَقفف ظِٔف اجلّقد

 ؿص مْٓٚ جًؾ ـام افٍىرة مـ افِحٜٔ إظٍٚء جًؾ ملسو هيلع هللا ىلص أنف وهق رابع دفٔؾ وثّٜ

 ظذ سيح رد ؾٍٔفش صحٔحف» يف مًِؿ رواه ممٚ ذفؽ وؽر افًٕٜٚ وحِؼ إطٍٚر

 ؾٔٓٚ احلُؿ خيتِػ افتل افًٚدات أمقر مـ افِحٜٔ أن مذهٌف ذهٛ ومـ افُٚتٛ

 افتٌدل ذظٚ تٌَؾ ٓ افتل إمقر مـ افٍىرة ٕن ذفؽ وافًهقر إزمٚن بٚختالف

  ؾِْىَرَت : ﴿وافًٚدات إظراف تٌدفٝ مٓام
ِ
ٚ افََْٚس  َؾَىرَ  اَفتِل اّلَل َٓ َِْٔ ٌِْديَؾ  ٓ َظ ِِْؼ  َت  خِلَ

 
ِ
ـُ  َذفَِؽ  اّلَل ِٔؿُ  افِدي ََ ـَ  اْف ُِ َثرَ  َوَف ـْ قنَ  ٓ افَْٚسِ  َأ ُّ َِ ًْ  [.10:افروم﴾ ]َي

 افنٔقخ مـ ؾٔف يقجد يقم يٖيت أن أشتًٌد ٓ ؾ٘ين أجوٚ هذا يف خقفٍْٚ ؾ٘ن

 صًر إظٍٚء ظٚدة ؾٔف هت وؿد ؾٔف ئًنقن افذي افٍٚشد بٚجلق ادتٖثريـ وافُتٚب

 يقم يٖيت أن أشتًٌد ٓ ـٚفقحقش إطٚؾر وإضٚفٜ افِحٜٔ وإظٍٚء حَِف مُٚن افًٕٜٚ

 افذي افًك أن بدظقى فٍِىرة ادخٚفٍٜ إمقر هذه بجقاز أوئلؽ بًض ؾٔف يَقل

 بؾ اإلشالم هبٚ ُّيتؿ ٓ افتل افنُِٜٔ اديٚهر مـ وأهنٚ ويًتحًْٓٚ يًتذوؿٓٚ ؾٔف هؿ

 اإلشالمٜٔ افنخهٜٔ ؤٚع ذفؽ وراء مـ ـٚن وفق هذا يَقفقن ٕذواؿٓؿ يسـٓٚ

 .هداك ؾٚفِٓؿ إمٜ ؿقة ميٚهر مـ هل افتل

 ([78)ص ادْٜ ُتٚم]

 الَٓة؟ وع يدور الٓحٗة حٓؼ حْؿ هؾ

 ادجقس بّخٚفٍٜ اتٌٚظٓٚ أو افِحٜٔ ؾرؤٜ[ ربط] ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ؾُٖن :وداخٓة

ًٚ، وجقداً  ظِتف مع يدور احلُؿ إن: َٕقل وـام  ملسو هيلع هللا ىلص أمر ادجقس ؾِّخٚفٍٜ وظدم
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11 

 ادجقس، خمٚفٍٜ افًِٜ افَِْٜٔ، إدفٜ هذه مـ ؾًالً  افًِٜ هل ؾٓؾ افِحك، ب٘ضالق

 افِحٜٔ؟ إضالق يف أخرى ظِٜ هْٚك أم

 ظٚئؿ، يُقن مٚ افٌحٞ ضريؼ أن أرجق فُـ أخرى، ظِٜ هْٚك -ضًًٌٚ - :الىٗخ

 رأجل؟ تًّع مٚذا يف رأجؽ، اشّع بِِدي ل تَقل أن أنٝ

ِرر يًْل  ـَ  افقء، هذا مًَقل مش وزيٚدة، ؿرأهتٚ افّع  افرشٚفٜ مًٚمًؽ ظذ ُأ

 أمٚ تىرحف، إصُٚل ظْدك وبَك مْٚ، ؾّٓتف بّثٚل تٖيت يًْل، أخًرا، ؾًِٝ ـام إٕام

 .ادًٖخٜ ـٓذه مًٖخٜ حقل ـِف افِٔؾ ًٕٓر بدٕٚ مًْٚه ادقوقع ُتٔع أنف

ِّؾ -بتَقل– افٌْقي إمر هذا إن: افْىٚق ُمدود إخر شٗافؽ ؾٚٔن  ًَ  ُم

 .ودؿٔؼ ووجٔف ظِّل شٗال هذا أوًٓ؟ أخرى ظِٜ هْٚك هؾ ُتَرى بًِٜ،

  ؾًاًل، مقجقدة وهل ٓ، أم أخرى ظِٜ هْٚك هؾ: مقوقع يف ٕدخؾ أن ؿٌؾ 

 احلُؿ، هلذا ظِٜ هق شوافْهٚرى افٔٓقد خٚفٍقا »: افًالم ظِٔف ؿقفف  هؾ: َٕقل

ًٚ، جٚء وبْٔام ؾَط، افِحٜٔ ب٘ظٍٚء إمر جٚء إذا ؾٔام إمر خيتِػ أنف بحٔٞ  منٍقظ

َٝ ش وافْهٚرى افٔٓقد خٚفٍقا : »افًالم ظِٔف ؿقفف بّثؾ مًِالً  أؿقل وٓ ْٔ  ظذ وَبَْ

ًٚ، وجقداً  ادًِقل مع تدور ؾٚفًِٜ ظِٜ، ـٕٚٝ إذا أنف ذفؽ  احلُؿ خيتِػ هؾ وظدم

 هذه مقجقدة افقاؿع أن وبغ احلديٞ، يف اجلِّٜ هذه تُـ مل إذا مٚ بغ رأجؽ يف

 ؾرق؟ ؾٔف احلديٞ، يف اجلِّٜ

 هذا احلُؿ، أشٚشٓٚ ظذ يْتٍل افًِٜ إتٍٚء -إذاً - ُذـَِرت افًِٜ ضٚحٚ :السائؾ

 ..يُقن وؿد ؾّٓل،

ْٕٚ ٕحـ َٕقل مٚ وظذ مًؽ، ؾًِّْٓٚ اجلِّٜ هذه ظِٔؽ، مٚ :الىٗخ  يف إخقا

 أن ٍٕسض مًؽ، ٕٖيت أن ؾْحـ مًف، روح مًؽ يٖيت مٚ افذي: مجِٜ ظْدٕٚ شقريٚ

 ئٍد أم افقجقب ئٍد هؾ ظِّؽ، يف ئٍد مٚذا هْٚ إمر تًِِٜٔٔ، اجلِّٜ هذه

 آشتحٌٚب؟

 يًْل افًربٜٔ افٌِٜ يف أمر ـؾ: إصقل ظِامء يَقل مثِام َٕقل ٕحـ :السائؾ
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 .افٍرؤٜ ظـ تكؾف ؿريْٜ تُقن أن إٓ افٍرؤٜ،[ ئٍد]

ك هؾ جداً، مجٔؾ :الىٗخ مر تكف ؿريْٜ هْٚ ب؟ إػ افقجقب مـ هْٚ ٕا شتحٌٚ  ٓا

ك ٓ، :السائؾ قجقب جمٚل ؾٔف مٚ هْٚ ب، ِف شتحٌٚ  .حُؿ ٓ أو حُؿ أنف ؾٔف وٓا

َتك وٓ أجٌتْل، مٚ ظٍقاً  ٓ، :الىٗخ ْٗ  بٚرك- شٗال مرتغ، جحر مـ ادٗمـ ُي

 فَريْٜ، إٓ فِقجقب أنف إمر يف إصؾ: يَقل إصقل ظِؿ ـٚن إذا: -ؾٔؽ اهلل

 آشتحٌٚب؟ إػ افقجقب مـ إمر تكف هْٚ ؿريْٜ ُوِجَدت ؾٓؾ

 .بًِٜ مرتٌط إمر وجد فُـ ُوِجَدت، مٚ :السائؾ

 فدى مًِقم هق ـام افًِٜ هذه ٕن -ؾٔؽ اهلل بٚرك- فِحديٞ ٕٖت مل :الىٗخ

َِؾ احلُؿ يثٌٝ وجقُدهٚ افًِٜ ذفؽ، ذـرت وأنٝ إصقل، ظِامء ًَ  وؾَداهنٚ هبٚ، ادُ

ًٚ، ادَرر احلُؿ ًٕرف ٕريد أن ٕحـ احلُؿ، يزيؾ  زافٝ ؾ٘ذا واجٛ، هق هؾ ذظ

 .ادًِقل زال افًِٜ زافٝ ؾ٘ذا مًتحٛ هق أم ادًِقل، زال افًِٜ

 يُقن وؿد افقجقب، هق ادًِقل يُقن ؿد ادًِقل، زال افًِٜ زافٝ إذا: ؾ٘ذاً 

 افُالم؟ هذا واوح ادًتحٛ، هق ادًِقل

 .ًٕؿ ًٕؿ :السائؾ

 ئٍد إمر هذا ٍٕٓؿ ٕريد افتًِِٜٔٔ، اجلِّٜ إػ ِٕجٖ مٚ ؿٌؾ: إذاً  :الىٗخ

 افقجقب ظذ إمٚ بٚؿل ؾٕٚمر افًِٜ زافٝ مٚ إذا آشتحٌٚب، ئٍد أم افقجقب،

 .آشتحٌٚب ظذ وإمٚ

ًٚ، ؾٚفقجقب بٚفًِٜ ُؿىِع إذا هق :السائؾ  .ؾٚفقجقب أمر دام مٚ ؿىً

ِٜ وهذه ـالمؽ، ظـ ِحدت أن :الىٗخ ٌْ  مٚ افًٚظٜ تِؽ ٕن مًؽ: ضقيِٜ َص

ًٚ – ؿِٝ ـام َٕهد ظِّٜٔ، جًِٜ يف ؾٔؽ اهلل بٚرك ٕحـ افُالم، هذا ؿِٝ  هق -إٍٓ

 إذا ؿِتٓٚ، مٚ ؿٌؾ ومـ هبٚ، ؿىع إذا: أن تَقل حٚذا احلََٜٔ، إػ وافقصقل افتٍٚهؿ،

َجؾ يف افًهٚ» يوع افذي مثؾ هذه ٕن أبدًا، يهِح مٚ هذا ٓ، هبٚ؟ ؿىع ًَ  ـْٚ ،شاف
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َجؾ يف افًهٚ» ووًٝ أنٝ وإذا شْتٍؼ ًَ  صُِتٓٚ،: افًقري بٚفتًٌر يًْل ،شاف

 وإمٚ فِقجقب إمر هذا إمٚ ادقوقع، إَىع أخل يٚ ؿىًٝ، إذا بامذا؟ صُِتٓٚ

 ؾَّىقع ؿريْٜ وجدت إذا فِقجقب، أنف ؾَّىقع ؿريْٜ تقجد مل إذا فالشتحٌٚب،

 .ؿريْٜ ٓ بٖنف ؽحيت واظسؾٝ فالشتحٌٚب، أنف

 .ظِٜ ؾٔف ؿريْٜ، ؾٔف مٚ :السائؾ

 إػ -ؾٔؽ اهلل بٚرك- ٕهؾ مل افَديّٜ، ظٚدهتٚ إػ حِّٜٔ رجًٝ: إذاً  :الىٗخ

 احلُؿ، هلذا افتًِِٜٔٔ اجلِّٜ مقاؾؼ أنؽ وأطـ فؽ، وذحٝ افتًِِٜٔٔ، اجلِّٜ

 ـذفؽ؟ أخٔس

 .ًٕؿ :السائؾ

 أم فِقجقب هق هؾ هق، مٚ احلُؿ هذا ٍٕٓؿ أن ٕريد أن ٕحـ :الىٗخ

 .فالشتحٌٚب

ًٚ  :السائؾ  .فِقجقب إمر إضالؿ

 افًِٜ؟ زافٝ هؾ أن افًجؾ، يف افًهٚ بالش هْٚ، مًل خِٔؽ: إذاً  :الىٗخ

 .زافٝ أهنٚ فْٚ افيٚهر، حًٛ واهلل :السائؾ

 مل؟ :الىٗخ

 هذه بًض افٔٓقد، أو افْهٚرى أو ادجقس ظْد افًٚدة فقجقد :السائؾ

 .مقجقدة افًٚدات

 ظْدٕٚ وؾٔف ادًِّغ، مـ وماليغ افٌؼ، مـ ماليغ هْٚك ـٚن إذا :الىٗخ

 افًدد حٔٞ مـ افقاؿع، حٔٞ مـ افِحٜٔ، حِؼ وظٚدة افِحٜٔ إظٍٚء ظٚدة ظٚدتغ

 أـثر؟ حلٚهؿ حيَِقن افذيـ أم أـثر حلٚهؿ ظـ يًٍقن افذيـ

 أن؟ فًِِّّغ بٚفًٌْٜ :السائؾ

 وافْهٚرى افٔٓقد ذـرت أنٝ ٕنؽ ـِف، افٌؼ أؿقل ٓ، ٓ :الىٗخ



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ 

 

17 

 .وادجقس

 .أـثر بٔحَِقا  افع :السائؾ

 يًٍقن، افذيـ هؿ إؿِٜٔ أن مع بٚفًُس، افًٚدة جًِٝ حٚذا ؾٖنٝ :الىٗخ

 أن وأرجق - بٚظساؾؽ دام مٚ إـثرون افهقاب، هق! افًُس؟ تًُس مل وحٚذا

 افًٚدة: تَؾ مل حٚذا يًٍقن، وإؿِقن حيَِقن إـثرون دام مٚ - هذا يف مًل تثٌٝ

 ظٚدهتؿ هؾ افْٚس: َٕقل إًذا: يًْل بٕٚـثريٜ، افًزة ٕن اإلظٍٚء، وفٔس احلِؼ

 ظٚدهتؿ ٓ،: َٕقل افَِِٔغ افهٚدؿغ افْٚس ٕرى افُذب، ظٚدهتؿ أم افهدق

.. وو إمٕٜٚ وؿِٜ افُذب اجلّٓقر وأن أخريـ ظٚدة ظـ افْير وٌٕض افهدق،

 افًٚدة: َٕقل َٕدر مٚ ظٚدتٚن، هْٚك أن إػ ٕيرك أخٍٝ أنٚ -ؾٔؽ اهلل ؾٌٚرك- إفخ،

 هل احلِؼ وظٚدة احلِؼ، وظٚدة اإلظٍٚء ظٚدة ظٚدتٚن، ظْدٕٚ وإٕام حددهٚ، أن

 إؿِقن وهؿ افٍُٚر، بًض أنف بّجرد افؼظل احلُؿ بتًىٔؾ حتُؿ ؾُٔػ إـثر،

 .إـثرون هؿ أهنؿ وادٍروض ادًِّقن، يًٍؾ مٚ يًٍِقن

 زائِٜ أن صٚرت افًِٜ هذه إن: تَقل أن يهح مٚ -ؾٔؽ اهلل بٚرك-: ؾ٘ذاً 

ِِٔؼ، افًٚمل أـثر أنف أنٝ، بنٓٚدتؽ ؿٚئّٜ افًِٜ تزال ٓ احلُؿ، ؾزال  ادقوٜ، بؾ ِح

ًٚ: ٕئػ وهق افقاحد يدخؾ وإؾراح إظٔٚد بّْٚشٌٜ افْٚس ترى وأنٝ  ٕٚدر ُتٚم

 مـ وإخذ حلٔتف بتنيح حٚفف ُّيْدس واحد تالؿل أنؽ بٚفٍُٚر خٚصٜ جداً  جداً 

رك هلذا إفخ،..صقاربف ـِ  ؾٔف إمر ؿِٝ، ـام احلديٞ أن ادٗمْغ تٍْع وافذـرى ُأَذ

 ٕنف مًؽ، منْٔٚ وٕحـ أنٝ، ذـرت ـام تًِِٜٔٔ مجِٜ هل افتل واجلِّٜ فِقجقب،

 افٔٓقد خٚفٍقا »: ؿٚئّٜ تزل مل أبدًا، افًِٜ هذه زافٝ مٚ شٖذـرهٚ ـام أخرى ظِٜ ؾٔف

 خٚفػ يًْل فٔس وافْهٚرى، افٔٓقد مجٓقر ٕخٚفػ أن يٌٌْل ؾْحـ شوافْهٚرى

 .أربًٜ ثالثٜ ؾرديـ ؾرد

ٍِل بُٚمِٓٚ ضٚئٍٜ صٔخ يٚ ضٚئٍٜ ؾٔف ٓ، ٓ :السائؾ ًْ  .افِحك ُت

 ُّيديْٚ اهلل افَِٜ يف داخِٜ تزال ٓ افىٚئٍٜ هذه -ُّيديؽ اهلل- صٔخ يٚ :الىٗخ
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 ـِف فًِٚمل بٚفًٌْٜ افىٚئٍٜ هذه ضٚئٍٜ، تًّٔٓٚ أنٝ آشؿ، حًٌؽ ضٚئٍٜ، وإيٚك،

امً  احلديٞ يزال ؾال وفذفؽ ؿِٜ، هل َُ  افذي وبتًِِٔف افقجقب، ئٍد افذي بٖمره ُُمْ

 .ؿٚئّٜ تزال ٓ افًِٜ ٕن افقجقب، هذا اشتّرار ئٍد

 ظِٔف بَقفف شًّٝ فًِؽ ًٕؿ،: َٕقل أخرى؟ ظِٜ هْٚك هؾ إػ أن ْٕتَؾ

 افٍىرة ـِّٜ رأجؽ مٚش افٍىرة مـ ظؼة» وبحديٞش افٍىرة مـ مخس: »افًالم

 تنٌُْٚ حٌٔٝ أنٝ افذيـ افدـٚترة وبالش- إؿؾ ظذ ظْدك ادٍٓقم هق مٚ هْٚ،

 .-مًٓؿ

 .هذه يف بكاحٜ رأُّيؿ أظىقا  مٚ هؿ صدق ٓ، :السائؾ

 خمٚفٍتٓٚ؟ جيقز هذه، بٚفٍىرة أنٝ رأجؽ مٚ :الىٗخ

 يف ادًْك تقؤح أشٖخؽ أريد أجوًٚ  ظِٔٓٚ، افْٚس ؾىر افتل اهلل ؾىرة :السائؾ

 .رأجل أظىل مٚ ؿٌؾ ٕنف افٍىرة، ـِّٜ

 بًٚط افٍىرة، تٍٓؿ أنٝ مًْك بٖي جٚوبْل، تًٖخْل مٚ ؿٌؾ ٓ، :الىٗخ

 افٍىرة؟ هذه خمٚفٍٜ جيقز هؾ تٍّٓف، أنٝ مًْك أي أمحدي،

 .جيقز ٓ :السائؾ

 افْتٔجٜ تُقن مٚذا افِحٜٔ، إظٍٚء افٍىرة مـ ـٚن ؾ٘ذا ضٔٛ، جيقز، ٓ :الىٗخ

 جيقز؟ ٓ أم افِحٜٔ، حِؼ جيقز

ِر  ٓ ٕحـ :السائؾ ٌَ ًٚ، جيقز ٓ افٍىرة، يف ُٕ  .جيقز ٓ ضًٌ

 .جيقز ٓ افقؿٝ، ظِْٔٚ وؾر: يًْل ؾٔؽ، اهلل بٚرك :الىٗخ

 ـِٓٚ افنًقب أن هٛ افٍىرة، مـ افِحٜٔ إظٍٚء أن: وهل ثٕٜٚٔ ظِٜ هْٚ: إذاً  

 وأظٍق افُريّٜ، أيٜ يف ادذـقرة اهلل فٍىرة اشتجٚبقا  وادجقس وافٔٓقد افْهٚرى

 مربقط احلُؿ ٕنف يٌىؾ، فِقجقب أنف اظسؾْٚ افذي احلُؿ يرجع مٚ فِـَحٚهؿ، ظـ

ًٚ، وجقداً  افًِٜ مع  تزول فـ ثٕٜٚٔ ظِٜ هْٚك ٕن ٓ:.. احلُؿ زال افًِٜ زافٝ وظدم
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  ؾِْىَرةَ ﴿ إرض وجف ظذ اإلشالم وجد مٚ
ِ
ٚ افََْٚس  َؾَىرَ  اَفتِل اّلَل َٓ َِْٔ ﴾ َظ

 بٖن: ؿٚفقا  افذيـ شقاء ادًٖخٜ هذه يف ـتٌقا  افذيـ ـؾ خيىئ هْٚ مـ ،[10:افروم]

 أبًد وهٗٓء ظٚدة، شْٜ: ؿٚفقا  افذيـ أو مًتحٌٜ، هذه إن: ؿٚفقا  افذيـ أو شْٜ، هذه

 ًٚ ب ، مل ٕهنؿ إؿقال هذه ـؾ ظـ صقا  .ُمر وأحالمهٚ وحٚدوا إتٌٓقا  أو يْتٌٓقا

: فؽ ؿٚل مْثقرة، جًِقهٚ هلٚ تٌديؾ ٓ افتل افٍىرة مـ جيًؾ افذي احلديٞ هذا

 افًْـ افًْـ، يف ٕحـ ؿِْٚ ـام ترـتف، صئٝ إن أو ؾًِتف صئٝ إن: يًْل ظٚدة،

 مثًٚٓ  ذـرت وأنٚ أبدًا، ظٚديٜ شْٜ فًٔٝ هذه ٓ، ٓ، وإن ؾًِٝ صئٝ إن: افًٚديٜ

 افًْٜ ظـ افتًٌديٜ افًْٜ فتّٔٔز افَٚظدة هل مٚ افوٚبط هق مٚ فًٗافؽ، ـجقاب

 افًٚديٜ؟

 خيرج افًٚديٜ، افًْـ مـ رء ظذ َحّض  إذا افًالم ظِٔف افرشقل إن: فؽ ؿِٝ

 ؾٚفًٌقهٚ بٚفٌٔٚض ظُِٔؿ» افٌٔٚض فٌٚس بّثٚل وآتٔؽ افتًٌديٜ، افًْٜ يف ويدخؾ

 هق إول أنٝ فًٗافؽ بٚفًٌْٜ إؿقى ادثٚل شمقتٚـؿ ؾٔٓٚ وـٍْقا  أحٔٚءـؿ

 مـ افًُس ظذ ظربٜٔ، ظٚدة ـٕٚٝ يِتحقن، ـٕٚقا  إظراب: ؿِٝ ـام ٕنف افِحٜٔ،

 افًرة ؾَف ـتٚب يف ؿرأت وفًِؽ يِتحقن، افْهٚرى وـٚن ادجقس ـٚن ذفؽ

 افٌْل إػ جٚء ادجقس مـ رجالً  أن -افًٚبؼ ادجِس يف ذـرتف افذي- فٌِقضل

ٌَؾ مـ رشقًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ًٚ  جٚء ـنى، ِؿ : يًْل ريب،: ؿٚل هبذا؟ أمرك مـ: ؿٚل ،مِتحٔ

 وٓ ـٕٚقا : إذاً  ؾٚدجقس افنٚرب، وؿص افِحٜٔ ب٘ظٍٚء ؾٖمرين ريب أمٚ: ؿٚل ـنى،

فقا   مثٚل وأؿقى افٌٔٚض، بٌِٚس مثٚل رضبٝ أين: ؿِٝ افِحٜٔ، حِؼ ظٚدهتؿ مـ يزا

 أؿرهؿ، أوًٓ  افرشقل افِحٜٔ، إظٍٚء ظٚدهتؿ مـ ـٚن افًرب ٕن أن، ؾٔف ٕحـ مٚ

 صٚء ومـ ؾًؾ، صٚء مـ ظٚدة، هذه: افَٚئِغ مع أؿقل أنٚ ـْٝ ؾَط هذا ـٚن وفق

ٌَؾ ٓ افتل افٍىرة مـ جًِٓٚ ثؿ اتٍَْٚ، ـام إجيٚب أمر هبٚ أمر: أوًٓ  ؾٕ٘ف ٓ، ترك، َْ  َت

 .مًِؿ إرض وجف ظذ بَل مٚ وافتٌديؾ، افتٌٔر

 ًٚ  مـ إذن دون وجؾ ظز اهلل خِؼ تٌٔر يف رأجؽ مٚ: أخراً  يُقن وفًِف: وثٚفث
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 جيقز؟ هؾ رشقفف، أو اهلل

 .جيقز ٓ :السائؾ

 ....افَؤٜ هذه: ؾ٘ذاً  :الىٗخ

 .بًوف فؽ ؿِٝ ـْٝ أنٚ افذي افًَع افدفٔؾ... :السائؾ

 دفٔالً  شّٔتف حٚذا مًؽ، َٕٚش يف ٕدخؾ ٕريد...ظَع دفٔؾ ؿقفؽ فُـ :الىٗخ

،ًٚ  ظَع؟ بحٞ هق افتٍهِٜٔٔ أدفتٓٚ مـ افؼظٜٔ إحُٚم اشتٌْٚط هؾ ظَِٔ

 اصتٌؾ افًَؾ ضٚحٚ هلٚ، ؾّٓل هُذا.. ظَع ؾٔٓٚ افًَؾ اصتٌؾ ضٚحٚ :السائؾ

 .ظَع ؾٓل

 إدفٜ مـ افؼظٜٔ إحُٚم ٓشتٌْٚط افًَؾ اشتًامل جٚوبتْل، مٚ :الىٗخ

 ظَع؟ حُؿ يُقن إفٔف ٕهؾ افذي احلُؿ هذا وافًْٜ، افُتٚب مـ افتٍهِٜٔٔ

 ..ؿىًل وإذا ظَع، دٓفتف يف طْل إذا :السائؾ

ين مقوقع هذا :الىٗخ رك- ٚث قن حٚ ُّيديؽ، اهلل ،-ؾٔؽ اهلل ٚب  .طْل يهر ظَع ُي

 دفِٔف مـ افؼظل احلُؿ اشتٌْٚط افدفٔؾ أن فق افُريؿ أخل يٚ :السائؾ

 .ادًٚئؾ بًض ظذ ذفؽ يف افًِامء اختِػ حٚ َٕع ـٚن فق افتٍهٔع،

 افثٌقت؟ ؿىًٜٔ افؼظٜٔ إحُٚم: شٗآً  أن أشٖخؽ ،-اهلل شُٚمؽ- :الىٗخ

تر، احلديٞ :السائؾ  أتُِؿ أنٚ ظٍقاً  ٓ،.. إحُٚم احلديٞ، صحٜ حًٛ ادتقا

 .ؿىًٜٔ فًٔٝ إحُٚم افدفٔؾ، يف

ًٚ  يُـ مل إذا هق مٚ :الىٗخ  يُقن؟ مٚذا ؿىًٔ

 ...ًٕتىٔع ـٔػ ؿىًٜٔ ـٕٚٝ إذا :السائؾ

ًٚ  يُـ مل إذا ،-ُّيديؽ اهلل- جٚوبتْل مٚ :الىٗخ  يُقن؟ مٚذا ؿىًٔ

 .طْل طْل :السائؾ
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 هذا أن وشّٔٝ وافًْٜ، افُتٚب مـ أحُٚمًٚ  اشتٌْىْٚ إذا: ؾ٘ذاً  ضٔٛ، :الىٗخ

 ور؟ مـ ظِْٔٚ مٚ طْل احلُؿ

 .رء ؾٔف مٚ :السائؾ

 أؽِٛ افًِامء، ظْد مًروف مقوقع يف جتٚدل أنٝ حٚذا ضٔٛ، :الىٗخ

 طـ بًّْك طـ فٔس راجح طـ ؽٚفٛ، طـ: يًْل طْٜٔ، افؼظٜٔ إحُٚم

 ٕحـ؟ ييٕٚ مٚ ؿىًٜٔ، فًٔٝ مرجقح،

 اهلل خلِؼ تٌٔر افِحٜٔ حِؼ أن وهقش افثٚفٞ آشتدٓل تًّٜٔ» ؿقفؽ: إذاً 

 ًٍٕف ئَد مل إذا افًَؾ ظَع؟ حُؿ ـٔػ ظَع، حُؿ شّٔتف هذا اهلل، مـ إذن بدون

 اهتدى هق وافًْٜ بٚفُتٚب ظَِف ًٍٕف ربط وإذا بًٔدًا، والًٓ  وؾ وافًْٜ بٚفُتٚب

 .وهُذا شًٔدًا، هدًى 

 افُتٚب مـ حُؿ اشتٌْٚط جمرد أنف ؿٌؾ، مـ ًًّٕف مل رء هذا ؿقفؽ: ؾ٘ذاً  

ًٚ، دفٔالً  تًّٔف وافًْٜ،  .ظَع دفٔؾ فٔس ٓ، ٓ، ظَِٔ

 .آجتٓٚد أظْل يًْل، آجتٓٚد بٚفًَع أظْل أنٚ :السائؾ

ََٔن : حْٔئذٍ  فؽ َٕقل خٚص اصىالح فؽ أن ييٓر أنٝ حٚل ـؾ ظذ :الىٗخ  َت

 هُذا آصىالح، يف منٚحٜ ٓ صٚؤوا، مٚ ظذ يهىِحقا  أن ؿقم فُؾ ادقوقع

 .ادنُِٜ إحِٝ

ًٚ  افٔقم ادًِّقن: ادقوقع خالصٜ -ؾٔؽ اهلل بٚرك- ادٓؿ  وـٓقًٓ، صٌٚب

 بؾ ؾًاًل، ؾَط فٔس افؼظل، احلُؿ هلذا بٚفًٌْٜ جداً  متًٚهِقن ودـٚترة، صٔقخًٚ 

امً  ْٓ  مُْر ادُْر اشتحًٚن فُـ مُْر، ادُْر مقاؿًٜ أن مجًًٔٚ  ًِٕؿ ٕنْٚ وظَٔدًة، َؾ

 مْف يتهقر أن يُّـ ٓ هذا ؾٔف، رء ٓ ِرَبٚه أن تَقّهؿ إذا -مثالً – يرايب ؾٚفذي آخر،

 إػ يتقب أن مٚ يقمًٚ  يرجك جيقز، ٓ حرام هذا أن َظَرف إذا فُـ مٚ، يقمًٚ  يتقب أنف

 .وجؾ ظز اهلل
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 افراصدون واخلٍِٚء ظِٔف وشالمف اهلل صِقات ٌْٕٔٚ: أوًٓ  هذه، افِحٜٔ ؾًّٖخٜ

ِِٔؼ ؾٔٓؿ مٚ أبتًقن أـتًقن أمجًقن وافهحٚبٜ  افتٚبًغ، إػ إزل ثؿ أبدًا، افِحٜٔ ِح

 مـ ابتداء ـِف، افًِػ هذا ٕخٚفػ أن ٕجرؤ ٕحـ حٚذا ادجتٓديـ، إئّٜ ثؿ ثؿ،

 ؿٚفقا  افذيـ ب٘حًٚن، اتًٌقهؿ وافذيـ إربًٜ إئّٜ إػ ملسو هيلع هللا ىلص ُمّد شٔدهؿ

 صٓٚدة، فف تٌَؾ ٓ افِحٜٔ حِٔؼ أن ـتٌٓؿ يف ؿرروا وافذيـ افِحٜٔ، إظٍٚء بقجقب

 .ؾًًَٚ  احلَِٔغ هٗٓء مـ ذفؽ اظتزوا ٕهنؿ

 وحدهٚ أيٜ وهذا يَقل، وجؾ ظز واهلل اجلّٓقر، هذا ـؾ ٕخٚفػ ؾِامذا

 ينٌف مٚ افًٌض يًتزه ؿد افذي هذا افًِّل، افٌحٞ هذا ظـ ؾوالً  تٍُل،

 أيٜ إٓ ادقوقع يف يُـ مل فق تْىَقن، أنُؿ مثِام حلؼ وإٕف افًِؿ فُْف افًٍٍِٜ،

َِْْٔحَذرِ ﴿: تًٚػ ؿقفف وهل افتٚفٜٔ ـَ  َؾ ٍُقنَ  اَفِذي ـْ  خُيَٚفِ ؿْ  َأنْ  َأْمِرهِ  َظ ُٓ ٌَ ٌٜ  ُتِهٔ  َأوْ  ؾِْتَْ

ؿْ  ُٓ ٌَ ـْ ﴿: إخرى وأيٜ ،[51:افْقر]﴾ َأخِٔؿٌ  َظَذاٌب  ُيِهٔ ـْ  افَرُشقَل  ُيَنٚؿِِؼ  َوَم دِ  ِم ًْ  َب

ِمِْغَ  َشٌِٔؾِ  َؽْرَ  َوَيَتٌِعْ  اهْلَُدى َففُ  َتٌََغَ  َمٚ ْٗ ُ ُْٕهِِفِ  َتَقَػ  َمٚ َُٕقِففِ  اْد َْؿَ  َو َٓ  َوَشَٚءْت  َج

ْٚ يف ٕتٌع ٓ افٔقم ٕحـ[ 446:افًْٚء]﴾ َمِهًرا  َِ ِْ  وإٕام ادٗمْغ، شٌٔؾ فِحٔتْٚ َح

 مـ رء ظْده ـٚن مـ ـؾ افذيـ افُٚؾريـ، شٌٔؾ افنديد إشػ مع ٕتٌع ٕحـ

 اشتًامر وهذا- اشتًّروٕٚ بالدٕٚ، يف اشتًّروٕٚ حٚ أهنؿ مًل يًسف افثَٚؾٜ

ًٚ  -أخىر ًٚ، ؾُري رًا، زظّْٚ يف وترـقٕٚ بالدٕٚ مـ خرجقا  ؾِام وثَٚؾٔ  ٓ بْٚ وإذا أحرا

ًٚ، مْٓؿ مًتًٌديـ ًٕٔش ٕزال  .أبداً  ادًِّغ؟ ظٚدة مـ افِحٜٔ حِؼ ـٚن أجـ ؾُري

 تِؽ مـ ـثراً  واحتِقا  أوروبٚ، ؽرب امتدوا افذيـ إتراك أدخِٓٚ افًٚدة هذه 

 حتِّٓؿ افتل وافًْٜ، افُتٚب مـ احلهٕٜٚ ظْدهؿ يُـ مل إشػ مع فُْٓؿ افٌالد،

 واشتحًْقا  افِحٜٔ، حِؼ ؾٚشتحًْقا  ٜٔ،اإلشالم افًٚدات ظذ حيٚؾيقا  أن ظذ

 افهالة، ـامل تْٚيف أمقر مْف تْتٟ افذي افَؤؼ افٌِٚس هبذا افًريب افٌِٚس تٌٔر

.... ـّل صقيف يرؾع حرـٚت، يًّؾ أنف يوىر متٌْىالً  يهع افذي افنٚب ؾتجد

 افتٍهٔؾ، افؤؼ وراء مـ يٍْتؼ مٚ وربام تُْن، مٚ هذه افُقيٜ ظنٚن افٌْىِقن

 .افٍُري آشتًامر مـ جٚءٕٚ جٚءٕٚ؟ أجـ مـ ـِف هذا
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 وثَٚؾٜ وؾًَٓٚ  ظِامً : أوًٓ  يًقدوا بٖن إٓ أبدًا، فًِِّّغ خالص ؾال: وفذفؽ 

 تتٖثر مل افتل افهحٔحٜ، افثَٚؾٜ هذه ظذ أنًٍٓؿ ُيَربُّقا  أن: ثؿ وافًْٜ، افُتٚب إػ

 ذـرى، وهذه افُٚؾر، افٌرب مـ افٔقم حتك تزال وٓ إفْٔٚ تٍد افتل بٚفقاؾدات

 .تًٚػ اهلل صٚء إن ادٗمْغ، تٍْع وافذـرى

 مـ افْٚس بًض يَقل ـام إمر وفٔس افٌٚضـ، ظْقان افيٚهر حٚل ـؾ ظذ

 ـام إمر وفُـ افَِٛ، يف بام افًزة صحٔح افَِٛ، يف بام افًزة إٕف افتٚئف افنٌٚب

 يف وإن أٓ»: افًالم ظِٔف ؿقفف مـ مٖخقذ ادًْك وهذا يْوح، ؾٔف بام إٕٚء وـؾ: ؿٔؾ

 .شـِف اجلًد ؾًد ؾًدت وإذا ـِف، اجلًد صِح صِحٝ إذا موٌٜ، اجلًد

 ٓ افٌدٕٜٔ، احٚديٜ ـٚفَؤٜ هل: افٔقم يَقفقن ـام افروحٜٔ ادًْقيٜ افَؤٜ: إذاً  

 ادرض هذا أثر ييٓر مٚ ٓبد مريض، وافَِٛ افيٚهر يف شِٔامً  جًامً  جتد أن يُّـ

 يف ادًتَر هق اإليامن ـٚن ؾ٘ذا اإليامٕٜٔ، فِْٚحٜٔ بٚفًٌْٜ وـذفؽ اجلًد، طٚهر ظذ

 يف سيح وهذا اإلًٕٚن، هذا بدن ظذ ييٓر أن مـ ؾالبد اإلًٕٚن، هذا ؿِٛ

 وإذا ـِف، اجلًد صِح صِحٝ إذا موٌٜ اجلًد يف وإن أٓ»: افًٚبؼ احلديٞ

 طٚهراً  يهِحْٚ أن وجؾ ظز اهلل ؾًْٖل شافَِٛ وهل أٓ ـِف اجلًد ؾًد ؾًدت

 ًٚ  .وبٚضْ

 (00: 00: 10/ 188/ وافْقر اهلدى) 

  الٓحٗة قص حْؿ

ْٕٚ بًض ٕرى :وداخٓة  مْٓٚ أخذ يًْل زادت ؾ٘ذا ؿِٔاًل، حلٔتف يىِؼ إخقا

ََِٓٚ وٓش افِحك اظٍقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚل ـام ضقيِٜ ٓ ؾٓل وَؿَهٓٚ،  حُؿ ؾام بٚدقس، َح

 ذفؽ؟

 : افَٚئؾ ؿقل يف مجًٓٚ يُّـ صقرتٚن، فف هْٚ إمر أن صؽ ٓ :الىٗخ
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ًٜ  تُقن افتل هل افؼظٜٔ افِحٜٔ بًض: مـ أهقن افؼ بًض حْٕٚٔؽ ؾَ  حٚ مقا

 ظـ زاد مٚ افٌَوٜ، مـ أؿؾ تُقن ٓ أهنٚ وهل افًالم، ظِٔف افرشقل ظِٔف ـٚن

 حٔٞ مـ اإلظٍٚء خيٚفػ ٕنف جيقز: ؾال افٌَوٜ دون مٚ أمٚ ؿهٓٚ، جيقز افٌَوٜ

َْك ـٚن أنف صًٌٜ ظـ ثَٜ رجؾ يرويف...ش إَىٚع»... إضالؿف ًْ  وأنف ثقبف، بْيٚؾٜ ُي

 .ظٚرؤف إػ وينر: ؿٚل وهذا، هذا مـ يٖخذ ـٚن

 مٓام مىَِٜ، بهقرة اإلظٍٚء أمر تىٌٔؼ يف يتندد مـ ادقوقع يف ئٍدٕٚ هذا

ّٛ  افقشط، إمقر وخر خىٖ، هذا ٓ،: َٕقل ٕحـ ؾتسك، افِحٜٔ ضٚفٝ  وُح

 بحَِٓٚ، ادٌتذ مـ خراً  ـٚن وإن هذا افٌَوٜ ؾقق مٚ يٖخذ ؾٚفذي ؽِط، افتْٚهل

 خٚفػ، هق فُـ ادحيقر، هذا مـ ؾخرج احلٚفٜ، هبذه بٚفًْٚء يتنٌف ٓ ٕنف وذفؽ

 دون مٚ حلٔتف مـ يٖخذ ـٚن أنف ظّر ابـ ذـره بام وادَٔد اإلظٍٚء، يف اإلضالق: أوًٓ 

 .بْٔٓؿ خالف أّي  دون افهٚفح افًِػ ظـ أثٚر بًض جٚءت ذفؽ وظذ افٌَوٜ،

 ظْدٕٚ افًقريغ ؿقل حد ظذ ؿهرة إظٍٚؤهٚ ـزى، مًهٜٔ افِحٜٔ حِؼ: إذاً 

ًٚ، يًّقهٚ احلِقل أنهٚف أجش، بٚب مـ هذه ٕنف تُقن: إصٚرة افذؿقن خر  أجو

 مٚ وذاك ؟ضقيِٜ يسـٓٚ ؾام ادتندديـ، بٚدنٚئخ يتنٌف بِده مٚ هذا احلِقل، أنهٚف

ة يتنٌف بِده  .ذـرٕٚ ـام أروًٚ  ويرمٔٓٚ هبٚ يىٔح بٚدرأ

 .احلٚل بىًٌٜٔ افنٔىٚن وشقشٜ مـ هذا تُقن، إصٚرة افذؿقن خر: إذاً 

ْٕٚ يٚ ادٓؿ  دائامً  ظْٔٔف ٕهٛ ويوع ـِٓٚ، حٔٚتف حئٚ أن جيٛ ادًِؿ أن: إخقا

دْ ﴿: وتًٚػ تٌٚرك ؿقفف أبداً  ََ ٚنَ  َف ؿْ  ـَ ُُ   َرُشقلِ  يِف  َف
ِ
ٌٜ  ُأْشَقةٌ  اّلَل َْ ًَ ـْ  َح َ

ِ
ٚنَ  د  اّلَلَ  َيْرُجق ـَ

 هق ؿدوتف ظْٔٔف ٕهٛ جيًؾ افذي ادًِؿ مـ ،[24:إحزاب]﴾ أِخرَ  َواْفَْٔقمَ 

ه وفٔس افًالم ظِٔف افرشقل  اجلِٜٓ، مـ وٓ افًِامء، مـ وٓ ادنٚئخ مـ ٓ شقا

 افذي ومـ افًالم، ظِٔف افرشقل هق هق؟ مـ آخره، إػ وافًٍٚق افٍُٚر ظـ ؾوالً 

ـْ ﴿ ؿدوتف، افرشقل جيًؾ َ
ِ
ٚنَ  د  .﴾أِخرَ  َواْفَْٔقمَ  اّلَلَ  َيْرُجق ـَ

 وهق هدف، ظْده فٔس افٍٕٜٚٔ، افًٚجِٜ افدٕٔٚ احلٔٚة هذه يف حئٚ افذي ؾٚدًِؿ
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 أنف اشّف ئًش هذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظِٔف ـٚن مٚ ظذ يًتىٔع مٚ بَدر حئٚ أن

 .مًِؿ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾًؾ ـام يًٍؾ أن وأبدًا، دائامً  حيٚول افذي ؾٓق احلؼ ادًِؿ أمٚ

 .افًٌٚدات بدائرة يتًِؼ ؾٔام يًٍؾ أن أظْل أنٚ ضًًٌٚ 

 ينٚء ـام افًٚدات يف يتكف اخلرة، مْتٓك ؾٔٓٚ فًِِّؿ هذه افًٚدات دائرة أمٚ

فف مـ ٕهًٚ  خيٚفػ ٓ أن واحد بؼط  أمراً  إمر هذا أن ظذ تدل افًالم ظِٔف أؿقا

 ًٚ ًٚ، أمراً  وفٔس تًٌدي  ظِٔف ؿدوتْٚ أي تِؽ، وبغ بْٔٓٚ افٍهؾ جيٛ افَْىٜ هذه ظٚدي

 .افدٕٔٚ أمقر يف وفٔس افديـ أمقر يف افًالم

 وبغ افًٚدة شْٜ بغ يٍرؿقن ٓ افذيـ اجلِٜٓ بًض اخلىٖ أصد خيىئ وفذفؽ

 ـؾ: »افًالم ظِٔف افرشقل يَقل وهْٚ افزيٚدة، تٌَؾ ٓ افًٌٚدة شْٜ افًٌٚدة، شْٜ

 ـؾ وتٌَؾ افَْص وتٌَؾ افزيٚدة تٌَؾ افًٚدة شْٜش افْٚر يف والفٜ وـؾ والفٜ بدظٜ

 .ظٚدي ٕنف رء:

 وفف مُٜ دخؾ افًالم، ظِٔف افرشقل ظٚدة شْـ مـ واحداً  مثالً  فُؿ أرضب

 طٍٚئر؟ أنتؿ تَقفقن مٚ ؽدائر، أربع

 .طٍٚئر :وداخٓة

ٚئر :الىٗخ  أربع وفف مُٜ، أهؾ ظذ اهلل ٕكه يقم دُٜ ؾٚحتًٚ  مُٜ دخؾ ؽدائر، طٍ

رب شْٜ هذه ؽدائر، قم، إػ اًف ْٜ هذه تقجد أف ض يف اًف ب ًب دو، مـ افنٌٚ ؿ أٚن اٌف  رأجٓت

ْٔل ًٚدة، هذه مقجقدة افٔقم إػ افهحراء، يف ًب ٚ، حر أٝن اف ٚ إن ؾٓٔ شٌٜ رأجٓت  ؾًِٝ، فؽ مْٚ

ٚفػ وٓ ترـٝ، رأٝج مٚ وإن  ظٚدة، شْٜ هذه ٕنف حٚذا؟ ،ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل شْٜ ذفؽ يف خت

دة شْٜ وفًٔٝ  .ظٌٚ

 ادٌتِغ مـ ـثر جيِٓف حٔٞ افديـ، يف وافٍَف افٍٓؿ ُتٚم مـ افتٍريؼ هذا 

 صٔخ رجؾ ظْدٕٚ ـٚن بًِامء، وفًٔقا  افًِؿ بدظقة مٌتِغ ظِامء، فًٔقا  وهؿ بٚفتًٚمل،
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ِٔس أديٛ  :ؿًّغ افًِامء يَقل ـٚن ذـل ـَ

 .ظٚمل ظٚمؾ وؿًؿ ظٚمؾ، ظٚمل ؿًؿ

 .ظٚمل حٚفف ظٚمؾ يًْل :وداخٓة

 .ؿًامن افًِؿ أهؾ :الىٗخ

 . ظٚمل ظٚمؾ :وداخٓة

 بًٚمل، فٔس هق: يًْل ظٚمل ظٚمؾ ثٚين وؿًؿ بف، يًّؾ: يًْل ظٚمؾ ظٚمل :الىٗخ

ِرق ٓ اجلْس هذا ظٚمل، حٚفف ظٚمؾ فُـ ٍَ : ؿِْٚ افًٚدة، شْٜ وبغ افًٌٚدة شْٜ بغ ُي

ًٚ، افزيٚدة تٌَؾ ٓ افًٌٚدة شْٜ ُٝ  اْفَْٔقمَ ﴿ حٚذا؟ مىَِ ِْ َّ ـْ ؿْ  َأ ُُ ؿْ  َف ُُ ُٝ  ِديَْ ّْ َ ؿْ  َوَأُْت ُُ َِْٔ  َظ

تِل َّ ًْ
ِٕ  ُٝ ؿُ  َوَرِؤ ُُ  إمقر، وُمدثٚت وإيٚـؿ» وفِـَؿ؟ ،[1:احٚئدة]﴾ ِديًْٚ اإلشالم َف

 ظِٔف ؿٚل افدٕٔٚ أمٚ ،شافْٚر يف والفٜ وـؾ والفٜ، بدظٜ وـؾ بدظٜ، ُمدثٜ ـؾ ؾ٘ن

 اختِط وإٓ جدًا، رضوري أمر افتٍريؼ هذا ،شدٕٔٚـؿ بٖمقر أظِؿ أنتؿ: »افًالم

 أخل يٚ: َٕقل حٚذا؟ ظٚمل، ظٚمؾ مٚذا؟ ظٚمؾ: ؿِْٚ اجلْس، ـذاك بٚفْٚبؾ، احلٚبؾ

: فؽ بَٔقل بدظٜ، هذه ؾًِٓٚ مٚ افًالم ظِٔف افرشقل ٕن تًٍِٓٚ: ٓ صٚذة هذه

 مٚ افًٚظٜ هذه شٚظٜ، -مثالً – ٓبس أنٝ بدظٜ، افًٔٚرة رـقبؽ شٔٚرة، ترـٛ

 افًٌٚدة شْٜ بغ افتٍريؼ ظدم بًٌٛ اجلٓؾ هق هذا بدظٜ، هذا افرشقل، أجٚم ـٕٚٝ

 ديْْٚ يف: أيش هذا أمرٕٚ يف أحدث مـ: »ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل أخل يٚ افًٚدة، شْٜ وبغ

ًٚ، أحدث مـ: ؿٚل مٚ وجٓف، بف ميوبش رد ؾٓق مْف فٔس مٚ» هذا  افديـ يف مىَِ

ًٚ  فْٚ فُّٔؾ افًالم ظِٔف جٚء مٚ ٕنف افدٕٔٚ: أو  .دٕٕٔٚ

 إوروبٔغ، وافًِؿ، افٍَف أهؾ ظْد خىرة فًٔٝ وفًِٓٚ ـِّٜ، شٖؿقل وأنٚ

ًٚ : أؿقل ٓ ًٚ  صٔئ  أم آخٍُٚر افدٕٔٚ أمقر يف افٔقم أصىر مـ: شٖخْٚـؿ إذا ؽريٌ

  ادًِّقن؟

 .افٍُٚر :وداخٓة
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 وهذا والًٓ، إٓ يزيدهؿ مٚ ٓ، زفٍك؟ اهلل إػ يَرهبؿ هذا هؾ افٍُٚر، :الىٗخ

قنَ ﴿ افًٚدغ، رب ؿٚل حْٔام افُريؿ افَرآن بف هلؿ صٓد مٚ ُّ َِ ًْ ـَ  َطِٚهًرا  َي  احْلََٔٚةِ  ِم

َْٕٚٔ ـِ  َوُهؿْ  افدُّ ُِقنَ  ُهؿْ  أِخَرةِ  َظ  [.7:افروم﴾ ]َؽٚؾِ

 أمقر بخالف َٕهْٚ، أو زدٕٚ ٕحٚشٛ وٓ ُِٕػ ٓ ٕحـ افدٕٔٚ أمقر: إذاً  

 وافًالم افهالة ظِٔف ٌٕٔف رشقفف إفْٔٚ وجؾ ظز اهلل أرشؾ أجِٓٚ مـ افتل افديـ،

ُٝ  اْفَْٔقمَ ﴿ افديـ إُتٚم أجؾ مـ ِْ َّ ـْ ؿْ  َأ ُُ ؿْ  َف ُُ  افدٕٔٚ، إُتٚم فٔس[ 1:احٚئدة﴾ ]ِديَْ

 افزمـ تٖخر افزمـ تَدم ـِام رء، ـؾ يْتٓل بٚدقت إٓ أبداً  يُّـ ٓ افدٕٔٚ إُتٚم

 هذا جديدًا، صٔئٚ ًّٕع يقم ـؾ يف يًْل، ترون ـام وآبتُٚرات آخساظٚت ـِام

 افًٚمِقن احلَّك ؾٖوئلؽ وفذفؽ افدٕٔٚ، أمقر مـ هذا بٚفديـ، ظالؿٜ فف فٔس

 افديـ يف افٌدظٜ ؾًَٔٔقا  افًٚدة، شْٜ وبغ افًٌٚدة شْٜ بغ يٍرؿقن ٓ هٗٓء افًِامء

 . ادٌغ افوالل هق وذفؽ افدٕٔٚ، أمقر يف افٌدظٜ ظذ

 ( 00: 00: 15/   475/  وافْقر اهلدى) 

 الٓحٗة حٓؼ حْؿ

 وأن ادًِّٜ، صخهٔتٓؿ ظذ حيٚؾيقا  بٖن ادًِّغ أمر افًالم ظِٔف افرشقل

 يف يَقفقن ـام افْيٚؾٜ ينقؾقا  بٚفًُس بِٔتحقا، مٚ ـٖمٜ وافٍُٚر افٍُٚر، قا خيٚفٍ

 .افٌالد بًض يف افنقارب، حتك ٕئػ، بُٔقن افُؾ افٌالد، بًض

 .افًْٚء مثؾ: إخقات  ىحدإ

ْٚ افًْٚء، مثؾ: إفٌٚين  افًْٚء، ظذ هلؿ ممٔزاً  افرجٚل خِؼ مٚ -وجؾ ظز– ؾَربُّ

َٔز ًٕؿ، إي َّ  بَٔقل حٚفف فًٚن حلٔتف، وبٔحِؼ ادًِؿ يٖيت ؾِام بٚفِحك، افرجٚل ؾ

ْٜ مـ ٕنف يَقل، أن يٌٌْل مٚ خالف ًُّ ـْٝ ـام مهللا: »يَقل ادًِؿ أن اف ًَ  َخـَِل ح

ـ ًّ َُِل ؾح  ؾٚفرجؾ افُالم، هذا يَقل وافرجؾ افُالم، هذا تَقل ادرأة ضًًٌٚ  ،شُخ

ة أمٚم وؿػ إذا ْٝ ـام مهللا: يَقل حلٜٔ، فف ًٍٕف ؾٔجد ادرآ ًّ ـ َخَِل َح ًّ  ؾح
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ة ُخَِل، ة أمٚم تَػ ـذفؽ وادرأ  وجٓٓٚ خدُّيٚ افرجؾ، ختٚفػ ًٍٕٓٚ ؾتجد ادرآ

ْٝ ـام ريب: بتَقل أمِس، ًّ ـ َخَِل ح ًّ  .ُخَِل ؾح

ٍِف، رؽؿ ظِٔف اهلل خَِف افذي ضٚبًف فف اجلًْغ مـ واحد ـؾ: إذاً     ؾرق ٓ أن

 ظز– ربْٚ هُذا ذفؽ، يف إرادة فف فًٔٝ أنف أنثك ادرأة وـقن ذـر افرجؾ ـقن بغ

 .إزل مْذُ  ؿّدر -وجؾ

 حلك، ذوي جًِٓؿ أن فِرجٚل بٚفًٌْٜ -وجّؾ  ظز– اهلل تَدير ُتٚم مـ ـذفؽ

– اهلل إرادة مًٚـًٜ يتَّهد فًِِّؿ بٔجقز مٚ وفذفؽ فًِْٚء، بٚفًُس وافًُس

 يٖخذ مٚ أول أجدُّيؿ، سيٌ مجًًٔٚ  ادخٚفٍغ ظذ فٍرض اهلل صٚء وفق ،-وجّؾ  ظزّ 

 امتحٚن بٔجل مٚ ٕنف افْٚس، ظذ ذفؽ ؾرض مٚ ٓ، فُـ وبًَٔد، بٔقؿػ افنٍرة،

 يٖـؾ افرشقل رآه رجالً  أن افًالم ظِٔف افرشقل ظٓد يف وؿع وؿد هُـذا، إٓ

 ؾجّدت شاشتىًٝ ٓ»: ؿٚل أشتىٔع، ٓ: ؿٚل ،شبٚفّٔغ ـؾ»: فف ؿٚل بٚفنامل،

 ـام إمر ٓ، فُـ ،ادًٚمِٜ هذه بّثؾ افًهٚة فًٚمؾ اهلل صٚء ؾِق بَٚدـَرة، يًٌٝ يده،

ؿْ ﴿: تًٚػ ؿٚل ـُ َُِق ٌْ ؿْ  فَِٔ ُُ ـُ  َأجُّ ًَ اًل  َأْح َّ  ب٘رادتف بريب بريب، افع ؾٓـٚ ،[دِؽا:2] ﴾َظ

 وزر، ظِٔف بٔحِؼ افّع  وهٚ أجر، فف بريب افّع  هٚ ـذفؽ، بٔحِؼ افّع  هٚ وإختٔٚره،

 افٔٓقد وخٚفٍقا  افِحك، أظٍقا  و افنٚرب حٍقا »: افًالم ظِٔف ؿٚل ؾِذفؽ

 !ـهـٚه ادخٚفٍٜ، شوافْهٚرى

 ؟حٍقا  مًْك مٚ: إخقات أحد

 .افنٍٚة ضرف يًْل حٍقا، حٍقا  :إفٌٚين

ِّف بّقس يًىٔف بِّده ٕٚس ؾٔف ٕنف: إخقات أحد  .ـ

 افنٚرب يْزل مٚ حتك افنٚرب، حٍقا  يًْل، ؽِق هذا ؽِط، هذا إيف: إفٌٚين

 .شوافْهٚرى افٔٓقد وخٚفٍقا  افِحك وأظٍقا » افٍؿ، ظذ

، ـّٖمٜ وافْهٚرى افٔٓقد  يف افْهٚرى هٚي: اإلًٕٚن[ يَقل ؿد فُـ] بٔحَِقا

 ـَْىٜ ـٍرد هذا فُـ ًٕؿ،: َٕقل افِحك، برخقا  ظؿ افنٌٚب مـ ـثر أوروبٚ،
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َِِٔغ، ـِٓؿ ـٖمٜ افْهٚرى إبٔض، اجلِد يف شقداء  إجيٚد يف تٍْْقا  وفذفؽ ِح

 وافًٔٚذ ضريؼ، بٖشٓؾ ادًهٜٔ يرتُٛ أنف مْٓؿ افقاحد ظذ بتًٓؾ افِع  افنٍرات

 .بٚهلل

 !يقم ـؾ ٓزم: إخقات أحد

 بحِؼ ادٌتِقن ادًِّقن ؾٔٓٚ يَع أن افًزة هْٚ هذي صقف آه،: إفٌٚين

 إمر ؿٌِقا  ـامن بٚفًْٚء، تنًٌٓٚ  افِحٜٔ ؾحَِقا  افرجؾ، ووع ؿٌِقا  ـام افِحك،

 ينقف أن افهالة حيي أن ؿٌؾ ادًِؿ مٖمقر اجلًّٜ يقم اجلًّٜ، يقم يف بٚفتزيـ

ّٔٛ ثٔٚبف، أحًـ  أـثر افٔقم آخره، إػ أهِف، ضٔٛ مـ إٓ جيد مل وفق ضٔٛ، مـ ويَى

 .ٕئػ ظذ ادًجد، ذظ يروحقا   يتزيْقن؟ ـٔػ ادًِّغ

 [مًِّغ]:  احلوقر أحد

 [.مًِّغ]: إفٌٚين 

 حٚفف، وبٔتًٛ ضٚئِٜ، أمقال بٍْٔؼ افقاحد، بروح احلّجٚج، هٔـؽ، مـ أصُؾ

: بَٔقل افؼع يتحِؼ، بِّده هْٚك مْك، إػ يٖيت مزدفٍٜ، يف يٌٚت ظرؾٚت، ظذ يَػ

: ؿٚفقا   ،شفِّحَِغ اؽٍر مهللا فِّحَِغ، اؽٍر مهللا فِّحَِغ، اؽٍر مهللا»

 هٚي صٚيػ افرأس، ُمَِغ ادحَِغ بَٔهد ،شوفَِّكيـ»: ؿٚل ؟وفَِّكيـ

 ظزّ – اهلل بًّهٜٔ اإلحرام مـ بٔتحِِقا  ؟افْٚس هٗٓء بًٔقوا صق درجٜ، أؾوؾ

ّٟ  مـ»: بَٔقل افًالم ظِٔف افرشقل افدهر، مهٌٜٔ هٚي ،-وجّؾ   ومل يرؾٞ ؾِؿ ح

ؾ مٚ فًف ؾٓذا شأمف وفدتف ـٔقم ذٕقبف مـ خرج يًٍؼ ّّ  ـّؾ مٚ فًف ؾًؼ، حجف ـ

 .ؾًؼ حجف

 !ادًهٜٔ يف يدخؾ حتك ضٚظٜ، مـ خيرج إن مٚ: حًـ ظع

ًٚ، ْٕهحُؿ وٕحـ ؾٔؽ، اهلل بٚرك فذفؽ! أـز اهلل: إفٌٚين  مٚ ومثِام مجًٔ

 اديٚهر ادّٔزات مجِٜ مـ ممٔزات، فف ادًتنٍك هذا إٕف افًٚظٜ، هذيؽ ؿٚفٝ ؿِٝ،
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ءً  ٜٔ،اإلشالم  دوائر، ًٕرف مًتنٍٔٚت، ٕحـ ًٕرف افًْٚء، يف أو افرجٚل يف شقا

، وإٓ افقطٍٜٔ مـ بٚفىرد بٔٓددوهؿ مِتحغ، ٕٚس ؾٔٓٚ يقجد  هقن ٓ، بٔحَِقا

 لاإلشالم ادًتنٍك يّثؾ اِفع يًْل بٚفًُس افقطٍٜٔ، يف هٔؽ مق هْٚ هلل، احلّد

 .ورشقفف اهلل فىٚظٜ يقؾَُام أن فُام اهلل ؾْرجق حلٔتف، بريب افع هق

 تىَِقا  أن ظُِٔؿ جيٛ هلؿ تَقل و بِحٜٔ، ـِٔٚهتؿ يف افْٚس جتدهؿ: حًـ ظع

: ؿِٝ ظِْٔٚ، ُتَنّددوا ٓ أخل يٚ: ؿٚل وـذا، ٌٕٔؽ ٕمر خمٚفٍٚ أمر ؾٔف ٕنف افِحٜٔ

 وحتط، افهٚبقن، جتٔٛ يقم ـؾ وآ وراظٔٓٚ صٚحٌٓٚ يتندد افّع  مـ اهلل شٌحٚن

 ؟أـثر ُيَنِدد افذي أُّيام صق، ظٚرف ومش افُِقٕٔٚ وجتٔٛ وحتط، افنٍرة، وجتٔٛ

 !ظجٌٜٔ احلَٚئؼ ؿِٛ !أـز اهلل: إفٌٚين

 ( 00: 04: 01/   222/  وافْقر اهلدى)

 حّٖٓا كٓام يٙثؿ أم واحدة ورة حلٗتف حٓؼ اعتاد وـ يٙثؿ هؾ

 أم اإلًٕٚن، حَِٓٚ ـِام يٖثؿ هؾ واجٌٜ، شْٜ بٖهنٚ ًِٕؿ افِحٜٔ، حِؼ :السٚال

 خراً؟ اهلل جزاك هذا إيوٚح أرجق ،-مثالً - واحدة مرة ؿيٖث

 ..حلٔتف بحِؼ ادًِؿ افرجؾ ؿٚم ـِام يٖثؿ إٕام واحدة، مرة فٔٝ يٚ :الىٗخ

 اهلل ؾىره افتل فٍىرتف دخٚفٍتف هنٚرًا: فٔالً  َرَبف يًيص أن فًِِّؿ جيقز ؾال

 .ظِٔٓٚ

 تالزم افتل ادهٚئٛ مـ بّهٌٜٔ ادًِّقن ابتع مٚ: أؿقل واحلؼ احلؼ

 :اثْتغ مهٌٔتغ بّثؾ تَديري، ويف رأجل يف مجٚهرهؿ

َٔزهؿ افتل افِحٜٔ حيَِقا  أن: إوػ ادهٌٜٔ  افذي أخر، اجلْس ظذ هبٚ اهلل َم

 بامذا؟ افِىٔػ، اجلْس هبذا يتنٌٓقن ؾٓؿ افِىٔػ، بٚجلْس افزمٚن آخر يف يًّقٕف

 حْٔام افرجؾ: يًْل ظِّٓؿ، شقء هلؿ ُزّيـ أنف إٓ افتنٌف، هذا يًَؾ أن يُّـ ٓ
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ة أمٚم يَػ  وفٔس ادًِؿ، يَقل أن افًْٜ ومـ ؿِٔاًل، ضٚفٝ ؿد حلٔتف أن ؾرى ادرآ

ة أمٚم  ـام يَقل أن ظٚمٜ بهقرة وإٕام يهح، ٓ حديٞ ذفؽ يف ـٚن وإن ؾَط، ادرآ

َِل حًْٝ ـام مهللا: »يَقل وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ـٚن ِْ ـ َخ ًّ  َؾَح

َِل ُِ  ش.ُخ

 أن ـام يًْل افرجٚل، مع وافًْٚء افًْٚء، مع افرجٚل ؾٔف يًتقي إمر هذا

َِل، حًْٝ ـام مهللا: »يَقل أن يٌٌْل افرجؾ ِْ َِل ؾحًـ َخ ُِ  ش.ُخ

ة ْٝ ـام مهللا: »تَقل هلٚ، حلٜٔ ٓ ـقشجٜ وهل أجوًٚ  بدورهٚ ادرأ ًَ َِل َح ِْ  َخ

ـ -حلٜٔ بدون يًْل– ًِ َِل َؾَح ُِ  ش.ُخ

ًٚ  ظْدي ؾرق ٓ  تٌديؾ ٓ افتل اهلل وؾىرة اهلل، خِؼ خيٚفػ افذي افرجؾ بغ بتٚت

ة وبغ يٌٚل، وٓ أروًٚ  ويرمٔٓٚ بِحٔتف يىٔح حْٔام اهلل، ـتٚب بْص هلٚ  تتخذ امرأ

 ًٜ  .ٕجِٔزاإل افِقردات ضريَٜ ظذ مًتًٚرةً  حلٔ

 حْٔام أهنؿ افزيىٚن، هٗٓء ظٚدة مـ أن افزمٚن ؿديؿ يف ؿرأت ـْٝ ؾَد

 .مًتًٚرة حلك يتخذون افزحٚن يدخِقن

 ثؿ حلٚهؿ حيَِقن ؾِامذا رجًٚٓ، خَِٓؿ ربْٚ وـٍرهؿ، والهلؿ ُتٚم مـ وهذا 

 مًتًٚرة؟ حلك يتخذون

 أبٚء هٗٓء ظٚدات مـ ـٚن ٕنف وأجدادهؿ: آبٚئٓؿ تَٚفٔد مـ تَِٔد هذا

 .حلٚهؿ ُيَربُّقن أهنؿ وإجداد

 إوروبٔغ افرجٚل هٗٓء مـ ادنٓقريـ مـ ـثرٍ  صقرَ  ٕرى أن فذفؽ 

 يدخِقن ٔبٚئٓؿ، تَِٔدهؿ ظذ مجقدهؿ بًٌٛ ؾٓؿ ـثٍٜٔ: حلًك  هلؿ وؽرهؿ،

 .مًتًٚرة بِحًك  فُـ يدخِقن آبٚؤهؿ ـٚن ـام افزحٚن

 يف جٚءهتؿ بريىٕٚٔٚ بٖن دمنؼ، يف هْٚك تهدر اجلرائد بًض يف َمَرة ؿرأت

ُٜ  ظْدهؿ افهٔػ ؾهقل مـ ؾهؾ َٛ  صديدة، َحر   مقج ًُ  يدخِقا  أن ظِٔٓؿ َؾَه
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... ؽره أو افقزراء رئٔس افزحٚن، يف ادًٗول هلؿ ؾٖذن ادًتًٚرة، بِحٚهؿ افزحٚن

 ظْد يَع مٚ ظجٚئٛ مـ هذا. مًتًٚرة حلك بدون افزحٚن يدخِقا  أن هلؿ أذن

 .افْٚس أوئلؽ

ٌَْتِقن اهلل، ؾىرة خيٚفٍقن إهنؿ افٔقم، ادًِّغ افْٚس بٚل مٚ فُـ  بحِؼ وُي

 واحدة: مرةً  وفٔس وتًٚػ تٌٚرك اهلل يًيص هق مرة ـؾ ؾٍل ادرة، بًد ادرة افِحك،

 مًهٜٔ تُقن ؿد فُـ... واحدة مرة هذه: َٕقل يُّـ تٌْٝ مل ثؿ حَِٓٚ فق ٕنف

 اهلل ظل واهلل: َٕقل هُذا إمر أن ؾروْٚ فق فُـ ـثرة، موٚظٍٚت ُتَوَٚظػ

 .واحدة مرة

ٌَْتِقن هٗٓء فُـ ًٚ، ًِٕؿ ـام ادُ ة أمٚم ويَػ افىريؼ خيتك افذي هذا مجًٔ  ادرآ

 هذه وراء يستٛ ممٚ يذـر، بٚفقء وافقء يقمغ، ـؾ أو صٌٚحًٚ  يقم ـؾ وحيَِٓٚ

 .ادًٍدة هبذه ادٌتِقن هلٚ يتٌْف ٓ مٍٚشد ادًٍدة،

 يذهٛ ظْدمٚ فُـ حِٔؼ، افًٚمٜ هٔئتف يف وهق احلرام، اهلل بٔٝ إػ حيٟ أحدهؿ

 مٚ فُـ ؾٔٓٚ، أحرم افتل إجٚم بًدد حلٔتف ظـ ويًٍل حلٔتف، يًٍل أن بد ٓ احلٟ إػ

 .افِحٜٔ بٔحِؼ يدخؾ افْحر يقم يُٚد

 وإٕام احلرام، اهلل بٔٝ إػ حٟ مٚ افذي وإتنٚرًا، بالءً  أـثر وهذه: ثٕٜٚٔ وصقرة

 حلٔتٓؿ: بحِؼ ظٔدهؿ صٌٚح يًتٍتحقن افٍىر، ظٔد يف أو احلٟ صٓر يف هْٚ بَل

ِِٔؼ ظٚدةً  ٕنف  مِٔغ أو مٔؾ أو سشْتّٔ ربع ضٚفًٜ حلٔتف يسك أن مجٔاًل، فٔس ،...ِح

 فٔنٚرك ادهذ إػ يذهٛ أنف مٍروض افذي افًٔد هذا يًتٍتح فذفؽ ـؿ، أدري ٓ

ٕف  مرتغ افًْٜ يف تٍرض افتل افهالة، هذه يف وجؾ ظز اهلل ضٚظٜ يف ادًِّغ إخقا

 .وجؾ ظز اهلل بًّهٜٔ ذفؽ ؾٍٔتتحقن إوحك، وظٔد افٍىر ظٔد

ًٜ  أمقراً  افْٚس ظْد صٚرت أمقر هذه  مًٚيص مـ حتتٓٚ حٚ يتٌْٓقن ٓ ظٚدي

 .متًددة

 ويُقن ظزيز، صخص فف يّقت ظْدمٚ مْٓؿ افقاحد ذفؽ مـ افًُس وظذ
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ِِٔؼ  . حزن ظالمٜ افِحٜٔ؟ هذه صٚرت إيش حلٔتف، ظـ يًٍل افِحٜٔ ِح

 ظـ يًٍل ادًِؿ أن افٍحقفٜ، ُتٚم مـ وهق افرجقفٜ، ظالمٜ هذه! أـز اهلل

 .حلٔتف

 افِحٜٔ وإظٍٚء افِحٜٔ، بحِؼ واجلامل افُامل صٚر دورتف، افزمـ دار افزمـ، مع

 .احلزن ظالمٜ

ًٚ  يُـ مل ٜٔ،اإلشالم فٌِالد افٍُٚر اشتًامر مـ جٚءت ادهٚئٛ هذه ـؾ  مًروؾ

ًٚ  يُـ مل افىقيِٜ، هذه افَرون يف َِؼ ؿد فُـ حلٔتف، حيِؼ مًِؿ ادًِّغ يف مًروؾ  حُتْ

ًٜ  يًِّقٕف افْٚس افٔقم بْٔام ُٕٚل، هذا وافسبٜٔ، وافتٖنٔٛ افتًزير بٚب مـ حلٔتف  ُٕٚي

 .بٖنًٍٓؿ

 ظـ ادًِّغ ابتًٚد يف إول افزمـ ظـ افٔقم افزمـ اختِػ! اهلل شٌحٚن 

 مْٓؿ افدظٚة بًض حتك ادًِّغ، مجٚهر فف يتٌْف ٓ افذي افًٌٛ هق وهذا ديْٓؿ،

ًٚ، مْف افنُقى يف ٕنسك افذي يتٌْٓقن، ٓ  يف أذٓء أصٌحقا  ادًِّغ أن وهق مجًٔ

 فًٔٝ ادَدس، بٔٝ منُِٜ وهذه أذٓء، أصٌحقا  اإلشالم بالد ـؾ يف دارهؿ، ظَر

 افًٌٛ؟ هق مٚ ظْٓٚ، بًٔدة

وا إِنْ ﴿: ـتٚبف يف ؿٚل حْٔام إهلل بؼط أخِِْٚ ؿْ  اّلَلَ  َتُْكُ ـُ  [.7:ُمّد﴾ ]َيُْكْ

راً  مراراً  هذا وشًّْٚ افْٚس، بًض يَقل ؿد  مـ ادًٖخٜ هذه أخل يٚ: وتُرا

ؾف  .إمقر تقا

 مـ يهدر أمراً  ٕن ظْدٕٚ: مهٌٜٔ هذه! إمقر؟ تقاؾف مـ افِحٜٔ حِؼ مًٖخٜ 

 وخٚفٍقا  افِحك، وأظٍقا  افنٚرب حٍقا : »ؾَٔقل افِحٜٔ ب٘ظٍٚء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 ش.وافْهٚرى افٔٓقد خٚفٍقا : »روايٜ ويفش. ادجقس

 ش!!ؿّٜٔ فف فٔس تٚؾف أمر: »افزمٚن آخر يف ٕحـ ًّٕٔف إمر هذا

ًٚ  اؾسوْٚ فق هذا ًٚ، احلٍْل بٚدذهٛ متًًُّٚ  مٍتٔ  بٖحُٚم ومتًًُّٚ  حرؾٔ
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ًٚ، احلٍْل ادذهٛ ر حرؾٔ ٍَ َُ  مـ افِحٜٔ إظٍٚء مًٖخٜ إن يَقل افذي ادًِؿ هذا َف

ؾف ره؟ حٚذا إمقر، تقا ٍِ َُ  ُي

 .تٚؾٜٓ مًٖخٜ هذه إمر، هبذا أمرٕٚ حٚذا افرشقل أن: يًْل حٚفف فًٚن ٕنف

 .هلل حٚصٚ! ؿّٜٔ؟ فف فٔس تٚؾف بٖمر ظٚمٜ ادًِّغ يٖمر اهلل رشقل

 افنٔىٚن ضٚئًل مـ يُقٕقا  ٓ حتك افِحٜٔ، ب٘ظٍٚء ادًِّغ َأَمرَ  وهق ـٔػ

: إبِٔس ؿٚل افرجٔؿ، إبِٔس فًٚن حٚل افُريؿ افَرآن يف اهلل حُك حْٔام افرجٔؿ،

ُمَرهَنُؿْ و﴿ َٔ  .آدم بْل: يًْل ﴾ َ

ـَ ﴿ ُُ ٌَِت ُٔ َِ ٚمِ  آَذانَ  َؾ ًَ ُمَرهَنُؿْ  إَنْ َٔ نَ  َو ِرُ ٌَ َُِٔ َِْؼ  َؾ   َخ
ِ
 [.449:افًْٚء﴾ ]اّلَل

 !تٚؾف؟ أمر هذا افِحٜٔ ب٘ظٍٚء يٖمرٕٚ اهلل ؾرشقل

ُمَرهَنُؿْ ﴿: ؿٚل حْٔام فِنٔىٚن مىًٔغ ُٕقن ٓ بٖن يٖمرٕٚ َٔ نَ  َو ِرُ ٌَ َُِٔ َِْؼ  َؾ  َخ

 
ِ
 .فِرمحـ مىًٔغ ُٕقن بٖن يٖمرٕٚ ،[449:افًْٚء﴾ ]اّلَل

 آشتٌْٚط: ٕٚحٜٔ مـ وفٔس احلُؿ، ٕٚحٜٔ مـ جداً  هٚمٜ دؿٜ ؾٔٓٚ مًٖخٜ هْٚ ثؿ

 .واوح ٕنف

 يف ريٛ وٓ صؽ ٓ حلُّٜ حلك، بدون افًْٚء اهلل خِؼ إًٍٓٚ  ذـرٕٚ ـام ٕحـ

 ظز اهلل حُّٜ ُتٚم مـ ـٚن ثؿ بِحك، افرجٚل خِؼ ذفؽ مـ افًُس وظذ ذفؽ،

 افرجٚل، دون هبٚ خهٓـ مٚ إحُٚم، مـ هلـ ذع أنف افتُقيْل خَِف يف وجؾ

 حدود يف افذهٛ هلـ وأبٚح افرجٚل، ظذ َحَرمف بْٔام احلرير، -مثالً – هلـ ؾٖبٚح

 .مىًَِٚ  افرجٚل ظذ افذهٛ وحرم افًِؿ، أهؾ ظْد مًروؾٜ

 فِزيْٜ، مقوع وهـ حٚذا؟ افزيْٜ، مـ ٕقظًٚ  ظِٔٓـ حرم أنف افنٚهد فُـ

ًٚ – إفٔف أذٕٚ مٚ هلـ أبٚح وفذفؽ  افزيْٜ تِؽ ٕن افزيْٜ: مـ ٕقظًٚ  ظِٔٓـ َحَرم ،-إٍٓ

 .وجؾ ظز اهلل خلِؼ تٌٔر ؾٔف افًْقة بًض يتًٚضٓٚ ؿد افتل

 أبٚح مٚ وجؾ ظز ربْٚ هلؿ ُيٌِح مل افذيـ افرجٚل ؾٔف وؿع افتٌٔر هذا إذا ترى
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مًٚ  ذفؽ يُقن أٓ افزيْٜ، مـ فًِْٚء  أوػ؟ بٚب مـ ظِٔٓؿ حرا

 .ـذفؽ هق: اجلقاب

 افًْٚء؟ وهؿ افزيْٜ أهؾ ظذ اهلل َحّرمف افذي هق مٚ

 وافقاصامت وادتّْهٚت، افْٚمهٚت اهلل فًـ: »وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل

 ش.فِحًـ اهلل خلِؼ ادٌرات وافٍٚجلٚت وادًتقصامت،

 .وادًٍقل افٍٚظؾ

 ًِٕؿ ـْٚ ؿديامً  وجؾ، ظز اهلل خِؼ تٌٔر مـ بْقع يقم ـؾ تتٍَْـ افًْٚء جتد أن

 مقوٜ مَٚمٓٚ وأؿٔؿ ظِٔٓٚ، ؿيض ادقوٜ هذه ـٕٚٝ إذا أدري ٓ شقريٚ، يف وٕحـ

 .إؿؾ ظذ هْٚ أخرى

 افقاحدة ـٕٚٝ افٌربٜٔ، بٚدقوٚت ادٍتقٕٚت مـ هْٚك افًْٚء بًض ابتِٔٝ

 خٔط تٚرة ادْحرف، ظَِٓٚ حًٛ ظذ تهٌٌٓٚ ثؿ بٚفُِٜٔ، حٚجٌٔٓٚ حتِؼ مْٓـ

 .آخره إػ.. ظَِٓٚ ؽالطٜ حًٛ وظذ ؿِٔالً  أؽِظ تٚرة ـٚهلالل، دؿٔؼ

 ٓ؟ أو افٔقم مقجقد هذا أدري ٓ

 .مقجقد :وداخٓة

 .احلٚجٛ تدؿٔؼ أظرؾف افذي أنٚ :الىٗخ

 .ٓ حِؼ :وداخٓة

 ٕنف يًجٌٓٚ: ٓ حٚجٌٓٚ يُقن -مثالً - افًْٚء بًض أن أظرؾف افذي :الىٗخ

 متهؾ مَروٕٚن حٚجٌٚن هلٚ أو ـٚهلالل، ؿِْٚ ـام وترجًف وُتَدِؿَف ُتَرِؿَف ؾٓل ـثٔػ

 بْص ُمرم هذا حٚجٌٔٓٚ، بغ مٚ حتِؼ أو ؾتْتػ يًجٌٓٚ، ٓ -أجوًٚ – بٚٔخر أحدمهٚ

 .احلديٞ آخر إػ..ش وادتّْهٚت افْٚمهٚت اهلل فًـ: »افًٚبؼ احلديٞ

 حٚذا؟ :شٚئؾ شٖل فق
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ِرات: »احلديٞ آخر يف: اجلقاب ٌَ  ش.فُِحًـ اهلل خلِؼ ادُ

ة ـٕٚٝ إذا! اهلل شٌحٚن يٚ  مقوع وهل حٚجٌٔٓٚ، بغ مٚ ٕتٍٝ أو حَِٝ ادرأ

ًٚ  أن أؿقل أنٚ اهلل، مـ افًِـ اشتحَٝ ذفؽ مع ؿِْٚ، ـام فِزيْٜ ر صٔئ ـِ َذ  ادِتحغ، ُٕ

ر أن ظِْٔٚ بَل افُالم، مـ ٕهٌٔٓؿ أخذوا احلٚفَغ ٕن احلٚفَغ: ؾَط وفٔس ـِ َذ ُٕ 

 احلديٞ بْص مًِقٕٜ ؾٓل حٚجٌٔٓٚ بغ مٚ تٖخذ ادرأة ـٕٚٝ إذا: ادِتحغ

ِر  ٕهنٚ افهحٔح: ٌَ   خديف؟ يْتػ أو َخّديف حيِؼ افذي ادِتحل حُؿ ؾام اهلل، خِؼ ُت

 شٌؼ حٚ أوػ، اهلل رمحٜ مـ بٚفىرد هذا بؾ ،-أبداً – ؾرق وٓ حُّٓٚ، حُّف

ة تِؽ أن بٕٔٚف  ؾقق ؿِٔالً  حٚجٌٔٓٚ مـ تٖخذ أهنٚ دجرد فِزيْٜ، مقوع هل افتل ادرأ

 إتْٓٔٚ بِحٔتف أضٚح افذي افرجؾ ؾٓذا اهلل: خِؼ َؽَرت احلٚجٌغ، بغ أو حتٝ أو

ٍِل افذي افرجؾ هذا فُـ مْف، ًْ ًٚ، هذا خدوده، مـ يْتٍٓٚ فُـ حلٔتف ُي  جيقز ٓ أجو

 .حرام هذا افًٍؾ، هذا

ْٕٚ مـ وـثر ر، مـ هْٚك فٔس ٕنف ادخٚفٍٜ: هذه يف يًَقن ادِتحغ إخقا ـِ  ُيَذ

ِِؿ مـ هْٚك فٔس ًَ  إػ ؾَط تًتْد افتل افؼيًٜ هذه وبخٚصٜ اهلل، ذيًٜ افْٚس ُي

 ذفؽ إػ أصٚر ـام وؿٚل، ؿٔؾ إػ وفٔس ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل حديٞ وإػ اهلل، ـتٚب

 :يَقل حغ افًِّل، صًره يف -اهلل رمحف- اجلقزيٜ افَٔؿ ابـ اإلمٚم

ل افًِــــــــــــؿ ل اهلل ؿـــــــــــٚـ  رشــــــــــــقفف ؿـــــــــــٚـ

 

ل  ٚبٜ ؿــــــــــــٚـ س افهـــــــــــــح قيـــــــــــــف فــــــــــــٔـ فّت  ٚب

ؽ افًِـــؿ مــٚـ  خالؾــٜـ ٕهــٌـ ٚهٜ ِف  شــٍـ

 

ـــــــــــــغ   ؾَٔـــــــــــــف رأي وبـــــــــــــغ افرشـــــــــــــقل ب

ٚت جحـــــد وٓ ــــــال  ــــٚـ افهــــٍـ ٔٓ  وٍٕ

 

ىٔـــــــــــــؾ مــــــــــــــ حـــــــــــــذراً   ٔف افًت  وافتنــــــــــــٌـ

َٚبؾ مٚ ـثراً  افٌحٞ، هذا يثٚر حْٔام أن  ََ  إظٍٚء: يَقل افٍالين افنٔخ: بٚفَقل ُٕ

َِْٓٚ شْٜ، افِحٜٔ ًٜ  مُروه وَح ه  .افٌٚفغ افتنديد هذا يف متندد وأنٝ تْزُّئٜ، ـرا

 أئّٜ مـ إمٚمًٚ  فٔس ؿقل تْهٛ أنؽ بُّٚن، افًٍٚهٜ مـ هذا أن: َٕقل

 .تْزُّئٜ ـراهٜ مُروه هذا: فؽ يَقل يًْل، مثِْٚ ؾريخ صٔخ وفُـ ادًِّغ،

 أهنؿ يَقفقن، ـام افٔقم واجلامظٜ افًْٜ أهؾ مجٚهر يزظؿ افذيـ إربًٜ، إئّٜ
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 حلٔتف حيِؼ وافذي حرام، افِحٜٔ حِؼ أن ظذ متٍَقن ـِٓؿ إربًٜ، فألئّٜ أتٌٚع

ٌَؾ ٓ ؾٚشؼ َْ : يَقل ذفؽ،: َٕقل حُٚيتْٚ مثؾ افذي افٍريخ هذه ؿّٜٔ ؾام صٓٚدتف، ُت

ًٚ، مُروه هذا أن  .اهلل رشقل ؿٚل.. اهلل ؿٚل: َٕقل وٕحـ تْزُّي

ْٕٚ يٚ اهلل ؿٚل مٚذا  ..تًْقا  ٓ إخقا

ُمَرهَنُؿْ ﴿: إبِٔس فًٚن ظذ اهلل ؿٚل َٔ نَ  َو ِرُ ٌَ َُِٔ َِْؼ  َؾ   َخ
ِ
 [.449:افًْٚء﴾ ]اّلَل

قا : »اهلل رشقل وؿٚل ٍُّ  احلِؼ، مـ أظٍقهٚ: يًْلش افِحك وأظٍقا  افنقارب ُح

 .وافْهٚرى بٚفٔٓقد تنٌٓقا  وٓ وجؾ، ظز اهلل خَِٓٚ ـام واترـقهٚ

 هذه اهلٌٔٔغ، وهذول حلٚهؿ، مربغ أن افٔٓقد: يَقل اظساض هْٚ ويٖتْٔٚ

 .افزمٚن مع ـامن راحٝ، يُّـ شْٜ ـؿ مـ مْيّٜ

 وٓ بُتٌف وٓ بٚهلل يٗمْقن ٓ هؿ فِىًٌٜٔ، يرجًقا  ظْدهؿ ادقوٜ صٚرت أنف

ة أظْٔٓؿ بٖم ؾًالً  وارؤ افىًٌٜٔ بٚفىًٌٜٔ، فُـ برشِف،  ؽر وافرجؾ افرجؾ، ؽر ادرأ

 .فِىًٌٜٔ ؾًٚدوا فِىًٌٜٔ، ٕرجع ٓزم: إذاً  ادرأة،

 هٗٓء اهلٌٔٔغ، هٗٓء.. افٔٓقد هٗٓء أخل يٚ: افْٚس بًض مـ صٌٜٓ هْٚ ؾٖٔيت

 .حلٔتٓؿ مربغ مْٓؿ ـثر افٍُٚر،

 مـ أوهك وهل َرِدهٚ، ظـ حُٚيتٓٚ يٍُل: افٍَٓٚء يَقل ـام يًْل صٌٜٓ هذه

 حٚذا؟ افًٌُْقت، بٔٝ

 ثقر جًؿ يف شقداء صًرة مثؾ افٍُٚر هٗٓء مـ اإلظٍٚء هذا إن َٕقل :أوًٓ 

 .حلٚهؿ ُيَربُّقن افذيـ افٍُٚر يف جداً  ؿِِٜٔ ًٌٕٜ يًْل أبٔض،

 بٚدًِؿ، افُٚؾر يتنٌف أن أو بٚفُٚؾر، ادًِؿ يتنٌف أن إمٚ: صٔئغ أحد هْٚ :ثا٘ٗاً 

 ٕحـ ٕتنٌف أن: ٜٔاإلشالم وفتَٚفٔدٕٚ وفًٚداتْٚ وإلشالمْٚ فديْْٚ أؿقى إمريـ ؾٖيُّ 

 بْٚ؟ افٍُٚر يتنٌف أن أم بٚفٍُٚر،
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 مـ أن افزمٚن، هذا يف يَقفقن ـام افتٚريخ، ؾًٍِٜ يف افثٚبٝ مـ أنف صؽ ٓ

ِِد أن افؤًٍٜ إمٜ ضًٌٜٔ ََ ِِد ٓ افَقيٜ إمٜ ظُس، وٓ افَقيٜ، إمٜ ُت ََ  إمٜ ُت

 تنًر افتل افؤًٍٜ إمٜ وبٚفًُس ظْدهٚ، وزن هلٚ فٔس إمٜ هذه ٕن افؤًٍٜ:

 أن حتٚول أخرى، ٕمٜ واإلـٌٚر اإلجالل بًغ وتْير احلٔٚة، ٕقاحل ـؾ يف بوًٍٓٚ

 .افُزى إمٜ هذه تَِد

ًٚ، ظْف مْٓل هذا ٕن افٔنى: بٔده يؼب أحد ٓ: مذـراً  -إًٍٓٚ - وؿِٝ   ذظ

ؾ: »وافًالم افهالة ظِٔف فَقفف  وٓ بٚفنامل تٖـؾ وٓ بٚفّٔغ، واذب بٚفّٔغ، ـُ

 ش.بٚفنامل ويؼب بٚفنامل يٖـؾ افنٔىٚن ؾ٘ن بٚفنامل، تؼب

 خمٚفػ افًٍؾ ؾًؾ أمٚ إشالم، ميٓر افٔقم ادًِّقن جدًا، مٗشػ ؾقء

 وافًْـ ادًتحٌٚت أظْل ٓ افُثرة، اجلزئٔٚت ظؼات يف اإلشالم فؼيًٜ

 بٚفًْـ ٕتُِؿ وٓ ادحرمٚت، يف ٕتُِؿ أن وٕحـ ادحرمٚت، أظْل ٓ ادٗـدات،

 .وادًتحٌٚت

م   افنٔىٚن، ظّؾ مـ هذا ٕن افٔنى: بٔده يؼب أو اإلًٕٚن يٖـؾ أن ؾحرا

 إخ مع ـْٚ وافٔقم ؾَط، هذا وفٔس بٚفّٔغ، ويؼب بٚفّٔغ يٖـؾ أن ظِٔف جيٛ

 مـ بِغ ؿد مثع وهق افنامل، بٔده ويًىل افنامل، بٔده افٍِقس ؾٖٔخذ بَٚل، ظْد

ًٚ، افُز ّٔ
 .افٍرق هق هذا حلٔتف، بحِؼ ـَِزه شس هق فُـ ِظتِ

 هذا واهلل بٚفنامل، ويٖخذ بٚفنامل، يًىل زال مٚ افًـ، هذا بِغ أنف مع

 ظِٔف ؿٚمٝ ممـ اهلل، صٚء مٚ إٓ ـُِؿ أنتؿ مًذوريـ مجٚظٜ، يٚ مًذور اإلًٕٚن

 إوؿٚف وزارة مدرس، ؾٔٓٚ يٌؼ مل ادًٚجد أؽَِٝ ٕنف مًذوريـ: ؿٌؾ، مـ احلجٜ

 أن ؿٌؾ ٕنف افْٚس، ٕٚشٛ افنديد إشػ مع افَرار وهذا هذا، ؿررت ادحسمٜ

 يف درس يًىل هذا متزظغ، متىقظغ، ٕٚشًٚ  جتد تُـ مل افَرار، هذا مثؾ يوًقا 

 يف افْحق، يف افٍَف، يف درس يًىل هذا احلديٞ، يف درس يًىل هذا افتًٍر،

 .ادًٚجد يف أبداً  افدروس هذه مثؾ تر تًد مل آخره، إػ.. افتجقيد يف افكف،
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 حَِٚت أدرـٝ دمنؼ، يف هْٚك إمقي ادًجد يف صٌٚيب شـ يف أدرـٝ أنٚ 

َِتٓٚ ومـ ادًجد، يف جداً  ـثرة  ؾٔٓٚ يهر افذي مْٓٚ، ٕنُق افذي افذـر حَِٚت مُجْ

 فٔخقر إرض يف افثقر مثؾ ؾَٔع احلٚل، أخذه أنف َيَدظل ومـ وزظٚق، صٔٚح

ه، ـْٚ هذا ـؾ..آخره إػ.. ويهٔح  .افؼ وؾٔف اخلر ؾٍٔف ٕرا

 ئًَٓؿ مـ افًِؿ، يًىٔٓؿ مـ يٌؼ مل ٕنف جِٓٓؿ: ظذ بَقا  ؾٚفْٚس: أن أمٚ 

 ـام هُذا افْٚس ظٚش وفذفؽ ؿٌؾ، مـ إمر ـٚن ـام ادًٚجد يف افْٚؾع افًِؿ هذا

 هْٚك فٔس اتٍؼ، ـٍٔام ويؼب اتٍؼ، ـٍٔام يٖـؾ ؾِتٕٚغ: يًْل شٌِٓال،: فٌٜ يَٚل

 اَدـَرة وفق ادْٟٓ، هذا يذـره ظٚمل، رجؾ هق مـ هْٚك فٔس جٚهؾ، ٕنف ،حٔٚة مْٟٓ

َرة ادرة، بًد َُ ؿَ  افُرة، بًد واف ًَ  مٚ وؿِٔؾ اهلل، صٚء مـ إٓ ادًِّغ، ظٚمٜ اجلٓؾ َؾ

 .هؿ

 ! حلٔتٓؿ يربقا  افٍُٚر أصٌح أنف: افنٌٜٓ ؾتِؽ

 .احلِؼ ظِٔٓؿ افٌٚفٛ ـثر، مـ ؿِٔؾ هذا فُـ ًٕؿ، :اجلقاب

 ًٚ  هبؿ: ٕحـ ٕتنٌف أن مـ بْٚ افٍُٚر يتنٌف أن فْٚ ؾخر بْٚ، يتنٌٓقن هٗٓء: ثٕٚٔ

 .بٚفؤًػ يتنٌف ٓ افَقي أمٚ بٚفَقي، يتنٌف افذي هق افؤًػ ادريض ٕن

 ؿٌؾ فْٚ ؾٖذف فذفؽ هٗٓء، افٍُٚر ٍٕس يَِدوا..ؾًٍِٜٔ تٚرخئٜ ُٕتٜ هذه

 أحد يْخدظـ ؾال ٕحـ، هبؿ ٕتنٌف وٓ بْٚ، يتنٌٓقن افٍُٚر أن فْٚ، أصٍع يُقن أن

 .حلٚهؿ يًٍقن أن افٍُٚر: خًَِٚ  أو ظِامً  ادْحرؾغ افْٚس بًض يَقفف بام مُْؿ

 ظِٔف صدره ُتأل حلٜٔ فف ـٚن ٕنف افًالم: ظِٔف بٚفرشقل ٕتنٌف ٕحـ ضٔٛ،

ًٚ، أمره ؾهٚر بذفؽ وأمر افًالم،  افرشقل ؾًِف رء إػ ؾَط إمر بَل فق واجٌ

 وؿد ؾُٔػ افًالم، ظِٔف افرشقل ظِٔٓٚ اشتّر ٕنف مٗـدة: شْٜ يُقن افًالم ظِٔف

 بٖن اإلًٕٚن بْل َأَمرَ  افذي افنٔىٚن خمٚفٍٜ ذفؽ إػ إوؿ أمره، ذفؽ إػ إوؿ

ِروا ٌَ ًٚ  ذفؽ إػ إوؿ اهلل، خِؼ ُي : ورابًًٚ  هبـ، ٕتنٌف وٓ افًْٚء ٕخٚفػ بٖن: ثٚفث

 .بٚفٍُٚر ٕتنٌف ٓ وأخراً 
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 .مًِؿ ـؾ ظذ مٍرووًٚ  أمراً  افٌْقي، افًٍؾ هذا جلًؾ مزرات أربًٜ

 واحلّد ادٗمْغ، تٍْع وافذـرى ذـرى، ادْٚشٌٜ هذه ؽر يف إًٍٓٚ  ؿِْٚ ـام وهذه 

 .افًٚدغ رب هلل

 .صٔخ يٚ خراً  اهلل جزاك :وداخٓة

َِ  ؿد فِّقوقع، تتّٜ صٔخْٚ، :وداخٓة  مـ ؾِٔىػ افًٌض، ظذ افنٔىٚن ٌِسُي

 إٕام»و ،شؿنقر هذه: »ؾَٔقل ذفؽ، صٚبف ومٚش افتٚؾٜٓ إصٔٚء مـ هذا أن» ظٌٚرة

 بًض يف تَِك وفًِٓٚ ًًّٕٓٚ، مٚ ـثراً  وهذه ذفؽ، صٚبف ومٚش افٌِٚب ُّيّْٚ

ًٜ  افٍْقس،  ؾحٌذا ٜٔ،اإلشالم افنخهٜٔ ؿوٚيٚ مـ ؿؤٜ ظـ ـٚن ـالمُؿ أن خٚص

 افَٚظدة؟ هذه ُتَقِوح فق

ًٚ – أجوًٚ  ًًّٕٓٚ إخ، ذـرهٚ افتل افُِّٜ هذه أن احلََٜٔ :الىٗخ  فُـ ،-أحٕٔٚ

ؾف مـ هذا: ؿٔؾ شقاء افىٚحقن، ظذ افدروب ـؾ  افَنقر، مـ هذه أو إمقر، تقا

َُِز: إحدى مـ افٍِيتغ مـ ؾُؾ  دـ بٚفًٌْٜ ؿِْٚ ـام -أجوًٚ – فْٚ يهح ٓ ٕنف اف

ؾف مـ يَقل  مٚ ظرؾْٚ أن بًد َٕقل أن فْٚ يهح ٓ ـذفؽ تٚؾف، أمر هذا إمقر، تقا

 هذه يَٚل أن يٌٌْل مٚ افِحٜٔ، إظٍٚء بّقوقع إحٚديٞ، ومـ إحُٚم، مـ تًِؼ

 .افَنقر مـ

 هذه فتًزيز آخر أمر أمٚمْٚ إٍتح أخر، افٍِظ دون افٍِظ هبذا ؿٔؾ إذا وفُـ

 أو ادًٖخٜ هذه بٖن يَقفقن حْٔام صؽ بال يًْقن هؿ هبٚ، افْىؼ صح فق افُِّٜ،

ْٔٚ افَنقر مـ دظقٕٚ: بَقهلؿ افَنقر، مـ تِؽ ِّ  بذفؽ يًْقن بٚفٌِٚب، هنتؿ وَخ

 :مرتغ أخىٗوا ؾَد ذفؽ ظْقا  إن فُـ يسـٓٚ، أن فًِِّؿ جيقز افتل إمقر

 ظِٔف إثؿ وٓ يسـٓٚ أن فًِِّؿ جيقز أنف افًْٜ، حُؿ أظىقا  أهنؿ: إول اخلىٖ

 .ٓزم ؾرض هق حٚ افًْٜ حُؿ احلُؿ هذا أظىقا  ذفؽ، يف

– ؿؼ بٍِيٜ افًْٜ ظـ -أجوًٚ – افتًٌر وفُـ شْٜ، إمر أن هٛ: افثٚين اخلىٖ

 ظذ افًْـ هبذه ٌٕٚل أَٓ  يًْقن افُِّٜ، هبذه يتٍِيقن حْٔام ٕهنؿ خىٖ: هذا -أجوًٚ 
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 .ؾَط افًْـ يًْقن أهنؿ اؾساض ظذ - جدًٓ  هذا وَٕقل - اؾساض

 ظِٔف افرشقل ؾًِٓٚ افتل افًْـ ظذ افَنقر فٍيٜ ٕىِؼ أن جيقز ٓ: أجوًٚ 

 جيقز؟ ٓ حٚذا زفٍك، اهلل إػ هبٚ وتَرب افًالم،

 ٓ فُْٓؿ افؼيًٜ، يف وزن هلٚ هل افًْـ هذه أن: إول افًٌٛ: اثْغ فًٌٌغ

ًٚ  تُقن إحٔٚن مـ ـثر يف أهنٚ افؼيًٜ يف وزهنٚ يًِّقن،  مـ ؾٚت مٚ فتدارك شٌٌ

 افًٌد ظِٔف حيٚشٛ مٚ أول: »افًالم ظِٔف ؿقفف يف سيح وهذا افٍرائض، يف افَْص

 ش.خن ؾَد َٕص وإن وأنجح، أؾِح ؾَد ُتٝ ؾ٘ن افهالة، افَٔٚمٜ يقم

 فًٌدي هؾ إيروا: دالئُتف وجؾ ظز اهلل ؿٚل َٕهٝ، وإن: »آخر حديٞ يف

 .اوجٛ ؽر يًْل شْٜ،: يًْل تىقعش ؾريوتف بف فف ؾتتّقا  تىقع مـ

 أَٓ  فًِِّؿ يٌٚح ؾُٔػ افٍرائض، هبٚ تتؿ افًْـ بٖن يكح احلديٞ ؾٓذا

رة، بُِّٜ ظْٓٚ يًٌدهؿ هق بؾ ظِٔٓٚ، ادًِّغ حيض ٍِ  .هلٚ ؿّٜٔ ٓ ؿنقر هذه ُمَْ

: مثؾ مثًٚٓ  ذـرٕٚ ـام ؿّٜٔ هلٚ ٕنف ادًْك: حٔٞ مـ: أوًٓ  مزدوج، خىٖ هذا

 ش.ؾريوتف فف ؾُٖتقا »..

 ًٚ ؾف ؿنقر ـِّٜ يىَِقن أهنؿ حٔٞ مـ: ثٕٚٔ  مٚ ظذ يىَِقهنٚ إمقر، مـ ـٚفتقا

 أجـ مـ: َٕقل ٕحـ وحْٔذاك آشتحٌٚب، بىريؼ وفق افًالم، ظِٔف افرشقل ذع

 افَنقر؟ ـِّٜ أخذوا

ٌُّٓٚ ؾٔٗـؾ ؿنقر، هلٚ افتل افثامر بًض مـ أخذوهٚ هٚ وُيرَمك ف  .ِؿْؼُ

 ًٚ  افتل افَنقر ظذ افؼظٜٔ إحُٚم ؿٔٚس مـ ُأِخذَ  آشتًامل هذا: حًْ

ُِْؼ  هؾ: فَْقل هْٚ ًٕقد افثامر، بًض يف اهلل خَِٓٚ  ادحٚؾظ افَؼ هلذا اهلل َخ

 هذا يف واوح مجٚظٜ يٚ وهذا افِٛ، شِؿ مٚ افَؼ هذا فقٓ ظٌٞ؟ هق فِٛ ادحٔط

 .افثامر يف يًْل احٚدي، ادثٚل

ًٚ، ُخَِِٝ مٚ افَنقر هذه  ـِّٜ أصحٚب ظْد حتك مًروؾٜ ؾٚئدهتٚ وإٕام ظٌث
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ِ٘هَنَٚ﴿: اهلل شٌحٚن فُـ ظْدهؿ، مًروؾٜ احٚديٜ افٍٚئدة هذه افَنقر، ك ٓ َؾ َّ ًْ  َت

ـْ  إَبَْهٚرُ  ُِ ك َوَف َّ ًْ ُِقُب  َت َُ ُدورِ  يِف  اَفتِل اْف  [.15:احلٟ﴾ ]افهُّ

 مًروف وهذا افِٛ، ظذ وُمٚؾظ افثّر، هلذا مٍٔد مٚ ثّر يف افَؼ ـٚن إذا

ًٚ  يُقن أؾال افٍُٚر، ظْد حتك  إحُٚم مـ يًّقٕف مٚ أن: ادًِّغ ظْد مًروؾ

 يف افَنقر تُـ ؾِؿ افثامر، يف افَنقر ـنٖن ُتٚمًٚ  صٖنف هق افَنقر، مـ بٖنف افؼظٜٔ

ًٚ، اهلل مـ خًَِٚ  افثامر  .ـٌراً  ظِقاً  افيٚدقن يَقل ظام اهلل تًٚػ ظٌث

 ذظًٚ  تُـ مل افًْـ، ظذ يىَِقهنٚ افتل بٍِيٓؿش افَنقر» هذه تُـ مل ؾُذفؽ

ًٚ، اهلل مـ  هبذه آجتٓٚد مـ ُيُثر افذي اإلًٕٚن جدًا، واوح إمر وإٕام ظٌث

 بذفؽ يزداد صؽ بال ؾٓق وادًتحٌٚت، افًْـ مًتقى يف ـٕٚٝ وفق افًٌٚدات،

 ًٚ  افًٚبؼ احلديٞ وبخٚصٜ اهلل، ظْد ودرجٍٚت  حًٍْٚت  بذفؽ ويزداد اهلل، إػ تَرب

 افٍرائض تِؽ يتّؿ افٍرائض، بًض يف ادَكيـ فًٌٚده يًتدرك افًٚدغ رب أن

 .وافْقاؾؾ افًْـ هذه مـ

ؾف» ـٍِيٜ شافَنقر» فٍيٜ اشتًامل أن افٌحٞ، هذا يف ادىٚف هنٚيٜ: إذاً   افتقا

ء افْقاحل، ـؾ مـ ذظًٚ  خىٖ هذا شإمقر مـ  ٕٚحٜٔ مـ أو ذظٜٔ، ٕٚحٜٔ مـ شقا

 ٕٖـؾ فـ فقٓه وإٓ وجقُده، رضوري   افثّر يف افَؼ أن جداً  ؾقاوح ؿٔٚشٜٔ،

قهنٚ افتل افًْـ هذه ـذفؽ افثّر، ُّّ ًَ ًٚ  طِامً  ُي ًٚ  وبٌٔ  افًْـ هذه فقٓ بَنقر، وظدوإ

ًٚ  اإلًٕٚن ازداد حٚ  .ؾروف يف فف وؿع َٕص هبٚ َشدَ  وحٚ وتًٚػ، تٌٚرك اهلل إػ هبٚ تَرب

ه إخ شٗال ظذ تًِٔؼ هذا  .خراً  اهلل جزا

 ( 00: 62: 07/   476/  وافْقر اهلدى)

 ( 00: 68: 01/   476/  وافْقر اهلدى)

 أباء أو احلْقوات ضُقط حتت الٓحٗة حٓؼ جيقز هؾ

ئر يف افقوع ظْدٕٚ :السائؾ  مـ دوٚيَٚت تًروٝ حٚل ـؾ وظذ متقتر، اجلزا
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َِل افؼضٜ ضرف  أن ذفؽ جراء مـ ؾُٚن اشتخٌٚر، جمرد فُـ مرتغ، افٌَض ظعَ  ُأْخ

 بٚب ظذ حٚل ـؾ ظذ ؾقافدي، حلٔتل تَهر ظذ أو حلٔتل، حِؼ ظذ وافدي أس

 حجٚهبٚ يف ديْٓٚ أمر يف أراؿٌٓٚ افذي أنٚ افٌٔٝ يف افتل أختل وـذفؽ افًتْٔٚت

  وصالهتٚ؟

 . اخلٚفؼ مًهٜٔ يف دخِقق ضٚظٜ ٓ: أؿقل :الىٗخ

 . ذـرهتٚ افتل يف صٔخ يٚ رأجؽ مٚ ضٔٛ :السائؾ

 . ذظٜٔ اظتٌٚرات فًٔٝ :الىٗخ

 .افٌٔٝ مـ أخرجْل :السائؾ

  افٌٔٝ؟ مـ أخرجؽ :الىٗخ

 . ًٕؿ :السائؾ

  ظّرك؟ ـؿ :الىٗخ

 .  وظؼيـ اثْغ :السائؾ

 . مٖوى فؽ أخٔس ضٔٛ، :الىٗخ

 . تًٚػ اهلل صٚء إن يتدبر، يًْل :السائؾ

ذاً  :الىٗخ س ظذر، فؽ فٔس: ٘ؾ  . اخلٚفؼ مًهٜٔ يف دخِقق ضٚظٜ وٓ ظذر، فؽ ٔف

 .خيدمف مـ فف فٔس وافدي فُـ :السائؾ

 . ربؽ أخدم بٚهلل، إٓ ؿقة وٓ حقل ٓ :الىٗخ

 .ؾٔؽ اهلل بٚرك :السائؾ

 . بٚرك وؾٔؽ :الىٗخ

 . صَٔخْٚ خراً  اهلل كا جز :السائؾ
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  تًًّْل؟ :الىٗخ

 . ًٕؿ :السائؾ

 ُأضًِٔؽ أن مْل أردت ؾ٘ذا ضٚظتؽ، مـ يب أوػ ربؽ ضٚظٜ: ٕبٔؽ ؿؾ :الىٗخ

 احلٚفٜ هذه ويف بًّهٔتف: تٖمرين ٓ وأن ريب، ُتىِٔع ان أنٝ ؾًِٔؽ فريب، مْل اتٌٚظًٚ 

ًٜ : ضٚظتغ بغ أمجع أنٚ ًٜ  فريب، ضٚظ  هلل، خمٚفٍتل إػ وىررتْلا ؾ٘ن فؽ، وضٚظ

 .ظع ثؿ ًٍٕؽ ظذ بًٍْؽ جْٔتف مٚ ؾٓذا خدمتؽ، مـ شٔحرمْل وذفؽ

ّف أن جيٛ  ِٓ ٍَ  بندة وفٔس جدًا، جداً  صديد بِىػ وفُـ افؼظل، احلُؿ  ُت

َٙ ﴿ :وجؾ ظز اهلل ؿقل مًل متذـراً  ادِتزم، افنٌٚب مـ ـثر يًٍؾ ـام وؿًقة  َوَؿ

َٓ  َربَُّؽ  ٌُُدوا َأ ًْ َٓ  َت ـِ  إَِيٚهُ  إِ فَِدْي ًٕٚ َوبِٚفَقا ٚ ًَ ـَ  إَِمٚ إِْح ٌَ ُِ ٌْ َُِزَ  ِظَْْدكَ  َي ٚ اف ٚ َأوْ  َأَحُدمُهَ  ـاَِلمُهَ

ْؾ  َؾاَل  َُ َٓ  ُأف   هَلاَُم  َت ٚ َو ْرمُهَ َٓ ًٓ  هَلاَُم  َوُؿْؾ  َتْْ ِرياًم  َؿْق ٍِْض   ـَ ِل  َجََْٚح  هَلاَُم  َواْخ ـَ  افذُّ ِٜ  ِم  افَرمْحَ

اَم  َرِب  َوُؿْؾ  ُٓ اَم  اْرمَحْ ًٌِرا  َرَبَٔٚيِن  ـَ  .﴾َص

 ظِٔف تَع إٕام وادًٗوفٜٔ أبٔؽ، إػ أظذرت ؿد ؾتُقن هذا، ؾًِٝ أنٝ: ؾ٘ذا 

  ؾّٓتْل؟ فًِؽ، ظِٔؽ وفٔس

 . صٔخْٚ ًٕؿ :السائؾ

 ( 00: 60: 66/   651/  وافْقر اهلدى)

 التٍٕٗٔٗة؟ احلالة خيدم ذلؽ كان إذا الٓحٗة حٓؼ جيقز هؾ

 احلٚفٜ خيدم ذفؽ ـٚن إذا افِحٜٔ حِؼ جيقز هؾ: افًٚئؾ يَقل :وداخٓة

 افتْئّٜٔ؟

رٕٚ افًٗال هذا :الىٗخ ـّ  .افًٚبَٜ إشئِٜ بًض يف جٚء مٚ بًٌض ُيَذ

ْٕٚ– افتْئؿ   ،اإلشالم وأحُٚم ،اإلشالم أوامر حدود يف تْئامً  ـٚن إذا -إخقا

 .يُْره ؾًَٔٓٚ  مًِامً  أتهقر ٓ ؾٓذا



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ 

 

56 

 ؾَف أشٚس ظذ تَؿ مل افٔقم، افَٚئّٜ افتْئامت مـ ـثراً  أن افقاؿع فُـ 

: افًٗال هذا يف أن ادثٚل هق وهذا افهٚفح، افًِػ مْٟٓ وظذ وافًْٜ، افُتٚب

 افتْئؿ؟ دهِحٜ افِحٜٔ حِؼ جيقز هؾ

 فُـ جيقز، وٓ جيقز: مٙ مٚ بًض يف مْل شًّتؿ ـام اجلقاب: اجلقاب

 .جيقز فُْف جيقز، ٓ بٕٚهؿ، أبدأ فُْل شّتًؿ، ممٚ أؽرب شتًًّقن

 مـ ـثر جيِٓف ممٚ وهذا افٌُٚئر، مـ افِحٜٔ حِؼ ٕن افؼع: حُؿ يف جيقز ٓ 

 هذه ٕن مجٚظٜ: أو حزب يف مْتيامً  مْٓؿ ـٚن مـ خٚصٜ افٔقم، ادًِؿ افنٌٚب

َْك، ٓ واجلامظٚت إحزاب ًْ  بًض فف يْتٌف أن أرجق افذي افٍرق مـ وهذا ُت

ْرق مـ هذا إشئِٜ، تِؽ افًٚئِغ ٍَ  ُزِظؿَ  افتل اجلامظٚت بًض ودظقة دظقتْٚ بغ اف

ًٚ  شٚظئتذٍ  ؾَِْٚ وافًْٜ، افُتٚب مْٟٓ ظذ مًْٚ أهنؿ إشئِٜ بًض يف ب ً، جقا  خمتكا

 .دظقى هذه إن

 ٚءـــــــــــأدظٔ ٚـــــــــٚؤـهــــــــــــأبْ ٚتـــــــبْٔ              ٓٚـظِٔ تَّٔقا  مل مٚ وافدظٚوى

 اختٚذ جيقز ؾٓؾ افٌُٚئر، مـ افِحٜٔ حِؼ افًٗال، يف جٚءـؿ أن وافدفٔؾ

ًٚ : ضًًٌٚ  افٌُٚئر، مـ ـٌرة ارتُٚب افتْئؿ مهِحٜ أجؾ مـ وشِٜٔ  جيقز، ٓ إشالمٔ

ًٚ – ؿِٝ فُْل  أبق ٕقاس، أبٚ تًرؾقن ٕقاس، أيب مذهٛ ظذ فُـ جيقز، إٕف -إٍٓ

 .افداء هل ـٕٚٝ بٚفتل وداوين: يَقل ٕقاس

 .افقشِٜٔ تزر افٌٚيٜ: يَقفقن افذيـ افٔٓقد مذهٛ ظذ وجيقز

 صٚء مٚ يقم ـؾ ويَتِقن إشػ، مع هْٚ جرإُؿ ؾٚفٔٓقد بحٚجٜ، فًتؿ وأن

ر افٌٚيٜ افزيئٜ، افٍْقس مـ اهلل  إىقت ـٔػ أن ُّيقديٜ، ؿٚظدة هذه افقشِٜٔ، ُتَزِ

 تقجٔف تتقػ افتل ادًِّٜ افرؤوس ظذ بؾ ادًِؿ، افنٌٚب بًض ظذ افٌٚيٜ هذه

ـْ ﴿: تًٚػ ؿقفف خالف هلؿ ويًقؽقن هلؿ ؾٔزرون افنٌٚب، هٗٓء  اّلَلَ  َيتَِؼ  َوَم

ْؾ  ًَ ـْ  َوَيْرُزْؿفُ *  خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ ُٞ  ِم ُٛ  ٓ َحْٔ
ًِ َت  [.1-2:افىالق] ﴾حَيْ
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ـْ ﴿: يَقل تًٚػ اهلل ْؾ  اّلَلَ  َيتَِؼ  َوَم ًَ  .﴾خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ

ٔٝ إذا أنٝ ٓ،: يَقفقن هؿ ٍّ  افٌَض أخَقا  وربام هقيتؽ، إُنٍٝ حلٔتؽ، َظ

ر، مْؽ واشتخرجقا  وظذبقك، وشجْقك ظِٔؽ،  مـ هْٚفؽ مٚ أدري ومٚ إها

 .أخرى أؿقال

ًٚ : إذاً  :اجلقاب  أن أطـ ومٚ افٌُٚئر، مـ افِحٜٔ حِؼ ٕن جيقز: ٓ إشالمٔ

 حلٔتف، افرجؾ حِؼ أن هبٚ َٕىع افتل إدفٜ وفًقق ُمٚرضة، إلفَٚء يًٚظد افقؿٝ

 خالف افْٚس مـ ـثر يزظؿ ـام ؾَط وفٔس افٌُرة، ادًٚيص مـ هق احلِؼ هذا

 .ظِٔٓٚ يًٚؿٛ مل ترـٓٚ ومـ ظِٔٓٚ، أثٔٛ ؾًِٓٚ مـ افًْٜ أخل يٚ افًْٜ،

ٌْْٚ، بف اؿتديْٚ ؾ٘ذا ؾًِٓٚ، افرشقل مًْٚهٚ افًْٜ ٕن ؾَط: شْٜ فًٔٝ هذه ٓ،
 ُأثِ

 بٚفًْٚء، افتنٌف مـ وحذر افِحٜٔ، ب٘ظٍٚء ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أمر ؿد ٕٗثؿ، مل ًٍٕؾ مل إن وإٓ

 مْٓٚ دفٔؾ ـؾ أدفٜ، أربًٜ اهلل، خِؼ تٌٔر مـ وَحَذر بٚفٍُٚر، افتنٌف مـ وحذر

ِّٓٚ بٚفُؿ ؾام ـٌرة، مًهٜٔ افِحٜٔ حِؼ أن ب٘ثٌٚت وحده يْٓض ـُ  إربًٜ و

 اجتًّٝ؟

ٝ، دهِحٜ افِحٜٔ حِؼ جيقز ؾال: فذفؽ َّ  ظز اهلل مًهٜٔ يف مهِحٜ وٓ ُزِظ

 .ًٕؿ. وجؾ

  (00: 22: 67/ 511/ وافْقر اهلدى) 

 دم حّٖٓا لف جيقز فٖؾ حلٗتف حٓؼ عذ جمًزا اإل٘سان كان إذا

 احلالة؟ هذه

 ظذ جمزاً  اإلًٕٚن ـٚن إذا ،-ؾٔؽ اهلل بٚرك- افِحٜٔ دقوقع بٚفًٌْٜ :وداخٓة

 ظِٔف؟ يستٛ ؾامذا افِحٜٔ، حِؼ

ًٚ، جمزاً  ـٚن إذا :الىٗخ ًٚ، رء ظِٔف يستٛ ؾال حَ  يُقن أَٓ  أخنك فُْل مىَِ
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 .حًَٚ  جمزاً 

 يف وافْيٚم ادثٚل، شٌٔؾ ظذ اجلٔش مثؾ مثاًل، مًغ ٕيٚم حتٝ ـٚن إذا :وداخٓة

 ظِٔف؟ يستٛ مٚذا افِحٜٔ، بسبٜٔ يًّح ٓ اجلٔش

ًٚ، جمزاً  ـٚن إن: ؿِٝ أنٚ هذا أجؾ مـ :الىٗخ  ـٚن إذا أمٚ إثؿ، ظِٔف ؾِٔس حَ

ًٚ، جمزاً  فٔس  .بٚجلٔش مثالً  رضبٝ أنٝ ؾٚٔن ؽره، ظذ هق ـام ظِٔف ؾٚإلثؿ حَ

 .ًٕؿ :وداخٓة

 :ؿًامن مجًًٔٚ  تًِّقن ـام ؾٔف اخلدمٜ اجلٔش، :الىٗخ

 يَٚل افذي ؾٓذا حلٔتف، وحَِٝ اخلدمٜ ظذ جمزاً  ـٚن ؾّـ واختٔٚري، إجٌٚري

 .ظِٔف إثؿ ٓ: ؾٔف

 فٔس ؾٓذا يًّؾ، أن ظذ جمٌقراً  فٔس يتىقع، -افٔقم يَقفقن ـام- افذي أمٚ

 افًِامء يَقل ـام افيورة أن مالحيٜ مـ بد ؾال وفذفؽ حيِؼ: أن ظذ جمٌقراً 

َدر افيورات: »وافٍَٓٚء ََ  ش.بَدرهٚ ُت

ٌَْتذ افٔقم افنٌٚب مـ ـثر   يف مقطًٍٚ  أو ظٚمالً  يُقن أن افًٔش، أجؾ مـ ُي

 ؿِٝ مٚ هْٚك أؿقل وٓ جدًٓ، ٕحـ َٕقل موىر، أنٚ: فؽ يَقل ،-مثالً – افٌْؽ

 ـْٝ إذا: جدًٓ  هْٚ أؿقل فُْل اوىراب، يف هْٚ ؾًالً  ٕنف افِحٜٔ: حلِؼ بٚفًٌْٜ

َتحؾ مُٚن يف تًّؾ أن موىر ًْ  ٓ اهلل ٕن ظِٔؽ: ور ؾال اهلل حرمٚت ؾٔف ُت

 ًٍٕؽ ؿقت فتحهٔؾ موىر أنؽ ظْؽ صحٔح هؾ فُـ وشًٓٚ، إٓ ًًٍٕٚ  يُِػ

 يف يَقل افذي افٌْؽ يف تًّؾ أن أوٓد، وفؽ متزوجًٚ  ـْٝ إن ووفدك وزوجؽ

 تُـ أخؿ» ٓ، ؟شوصٚهديف وـٚتٌف ومقـِف افربٚ آـؾ اهلل فًـ: »افًالم ظِٔف مثِف

 ش.ؾٔٓٚ ؾتٓٚجروا واشًٜ اهلل أرض

 ظْد مٚ ؾ٘ن افىِٛ، يف وأمجِقا  اهلل اتَقا  افْٚس أُّيٚ يٚ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل يَقل

م يْٚل ٓ اهلل  رزؿٓٚ تًتُّؾ حتك ُتقت فـ ًًٍٕٚ  وإن: »أخرى روايٜ ويف ،شبٚحلرا
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 .افؼع مقاؾَٜ يف افرزق ضِٛ يف أحًْقا : أي ؾٖمجِقا  ،شوأجِٓٚ

 موىريـ: وفًٔقا  موىريـ أنًٍٓؿ يًتزون افْٚس مـ ـثراً  أن: ؾٚخلالصٜ

 ظز اهلل حرم مٚ فًٔتحؾ بًٔداً  تٖوًٓ  فًٍْف يقجد وٓ مًِؿ، اهلل ؾِٔتؼ وفذفؽ

 .وأخٍك افن يًِؿ وجؾ ظز اهلل ؾ٘ن احلٔؾ، بٖدٕك وجؾ

  (00: 11: 00/ 511/ وافْقر اهلدى)

 الْبائر؟ وـ الٓحٗة حٓؼ هؾ

 ؟[افٌُٚئر مـ افِحٜٔ حِؼ هؾ] :مداخِٜ

 وذفؽ ؾَط: ادحرمٚت مـ وفٔس افٌُٚئر، مـ صؽ بال افِحٜٔ حِؼ :افنٔخ

 حٍقا »: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف: أوهلٚ ظدة، فْهقص خمٚفٍٚت ظذ تنتّؾ ٕهنٚ

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ افهٚدر وإمر شوافْهٚرى افٔٓقد وخٚفٍقا  افِحك، وأظٍقا  افنٚرب

َِْْٔحَذرِ ﴿: وتًٚػ تٌٚرك اهلل ؿقل بْص خمٚفٍتف جيقز ٓ ـَ  َؾ قنَ  اَفِذي ٍُ ـْ  خُيَٚفِ  َأنْ  َأْمِرهِ  َظ

ؿْ  ُٓ ٌَ ٌٜ  ُتِهٔ ؿْ  َأوْ  ؾِْتَْ ُٓ ٌَ ًٓ  هذا[ 51:افْقر﴾ ]َأخِٔؿٌ  َظَذاٌب  ُيِهٔ  .أو

ًٚٔ  فًـ: ؿٚل ظٌٚس بـ اهلل ظٌد حديٞ مـ افٌخٚري صحٔح يف جٚء ـام: وثٕٚ

 ؾال بٚفرجٚل، افًْٚء مـ وادتنٌٓٚت بٚفًْٚء، افرجٚل مـ ادتنٌٓغ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 أجؾ ؾّـ افيٚهر يف يٌدو ؾٔام هق إٕام بٚٔخر جلًْغا مـ ـؾ تنٌف افتنٌف أن صؽ

ة يتنٌف أن افرجؾ ظذ حيرم ذفؽ  حيرم ـام افٌِٚس ؽر يف أو افٌِٚس يف شقاء بٚدرأ

 .ؽره يف أو افٌِٚس يف بٚفرجؾ أجًوٚ تتنٌف أن ادرأة ظذ

 بغ خَِف يف ؾٚوت حْٔام وجؾ ظز اهلل أن صؽ ؾال: افِحٜٔ حِؼ مقوقع

ََِؼ  َوَمٚ﴿: تًٚػ ؿقفف يف ذفؽ إػ وأصٚر وافًْٚء افرجٚل رَ  َخ ـَ ﴾ َوإُنْثَك افَذ

 آيٚتف مـ أن افْير فٍِٔٝ وإٕٚ ظًٌثٚ ذفؽ ذـر مٚ أيٜ هذه يف ذـر حٚ ؾربْٚ[ 1:افِٔؾ]

 إصٔٚء ؾّـ بٚضْٜ، ومْٓٚ طٚهرة مْٓٚ بٖصٔٚء ؾٚوت ؾٓق وإنثك، افذـر خِؼ أن

 ظَؾ ذي ـؾ ينؽ وٓ بدوهنٚ، افًْٚء ومٔز بٚفِحك افرجؾ مٔز اهلل أن: افيٚهرة
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ة أن وفٛ  يف يسدد ٓ يراهٚ مـ ؾُؾ بخدُّيٚ أخهَتٓٚ مًتًٚرة حلٜٔ اختذت فق ادرأ

 .افٌٚروـٜ مثؾ صًٔئٚ أخذت أهنٚ إٓ تهْع مل أهنٚ ظِاًم  بٚفرجٚل، تنٌٓٝ إهنٚ: يَقل أن

 يًّقهنؿ مْٓؿ ضٌَٜ اإلٕجِٔز، افزيىٕٚٔقن هبٚ منٓقر ادًتًٚرة افِحٜٔ هذه

 وهؿ افزحٚن دخِقا  إذا ـذفؽ، يزافقن ٓ وربام تَٚفٔدهؿ مـ ـٚن هٗٓء بٚفِقردات

ة ادًتًٚرة، افِحك هذه ؾٔوًقن حَِٔغ  أي ينؽ ٓ مًتًٚرة حلٜٔ توع افتل ؾٚدرأ

 جٚء إذا ؾٔام افتنٌف إػ أؿرب افًُس أخٔس! ترى ؾٔٚ بٚفرجؾ، تنٌٓٝ بٖهنٚ إًٕٚن

 ذـًرا  خَِف ٕنف جًزا  ظِٔٓٚ وجزه ؾرًوٚ ظِٔف اهلل ؾروٓٚ افتل حلٔتف إػ افرجؾ

 ؿد أخٔس أرًوٚ ويرمٔٓٚ بِحٔتف ويىٔح افذـر هذا يٖيت ؾحْٔام حلٜٔ ذا ذـًرا  ؾجًِف

ة تنٌف  افًِـ صِّف: ؾً٘ذا واؿع، متحَؼ أمر هذا أن صؽ ٓ حلٜٔ؟ هلٚ فٔس افتل بٚدرأ

 افرجٚل مـ ادتنٌٓغ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل فًـ»: افٌخٚري صحٔح يف افذي مًٌٚذة

 .شبٚفرجٚل افًْٚء مـ وادتنٌٓٚت بٚفًْٚء،

 يقم إػ إبِٔس فًْف ؿهٜ يف افُريؿ افَرآن يف ذـر وجؾ ظز ربْٚ: ثٚفًثٚ يٖيت ثؿ

 اهلل رمحٜ مـ افىرد يف إبِٔس وؿع ؾِام افًالم، ظِٔف ٔدم وشقشتف بًٌٛ افديـ:

ُمَرهَنُؿْ ﴿: ؾَٚل وجؾ، ظز هلل مًهٔتف ويٗـد أصِف، يثٌٝ أن أراد َٔ ـَ  َو ُُ ٌَِت ُٔ َِ  آَذانَ  َؾ

ٚمِ  ًَ ُمَرهَنُؿْ  إَنْ َٔ نَ  َو ِرُ ٌَ َُِٔ َِْؼ  َؾ   َخ
ِ
 ؾٓق حلٔتف حيِؼ افذي: ؾً٘ذا[ 449:افًْٚء﴾ ]اّلَل

ُمَرهَنُؿْ ﴿: ؿٚل افنٔىٚن ٕن افرمحـ: ويًيص افنٔىٚن يىٔع َٔ نَ  َو ِرُ ٌَ َُِٔ َِْؼ  َؾ   َخ
ِ
﴾ اّلَل

 وطٍٜٔ بٖن إظالن ؾٔٓٚ افتل افُريّٜ أيٜ أجًوٚ خٚفػ هق: ؾً٘ذا[ 449:افًْٚء]

 .اهلل خِؼ بتٌٔر يٖمره أن اإلًٕٚن ظدوه مع افرجٔؿ إبِٔس

 افْٚمهٚت اهلل فًـ»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف أخًرا  جٚء ذفؽ أجؾ مـ

 وافٍٚجلٚت وادًتقصالت، وافقاصالت وادًتقصامت، وافقاصامت وادتّْهٚت،

 هذا مـ ٕٖخذ هْٚ ؾْحـ فِحًـ، اهلل خلِؼ ادٌرات شفِحًـ اهلل خلِؼ ادٌرات

ُمَرهَنُؿْ ﴿: افًٚبَٜ بٚٔيٜ يتًِؼ مٚ احلديٞ َٔ نَ  َو ِرُ ٌَ َُِٔ َِْؼ  َؾ   َخ
ِ
[: 449:افًْٚء﴾ ]اّلَل

: ؾً٘ذا فِحًـ، اهلل خلِؼ ادٌرات: بتًِٔؾ افًْٚء مـ إصْٚف هذه فًـ ؾٚفرشقل
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 .افرمحـ وظهغ افنٔىٚن أضًـ اهلل خلِؼ تٌٔرهـ يف هـ

 ـؾ ظالؿٜ هلؿ بذ: َٕقل بٚحلديٞ، ظالؿٜ فِرجٚل فٔس: هْٚ ؿٚئؾ يَقل ؿد

 حٚ افٌٚفٌٜ حلُّتف وجؾ ظز اهلل أن يًِؿ ـِْٚ: وهق افتٚل، فٌِٔٚن وذفؽ افًالؿٜ،

 احلُؿ ؽر هبـ، ختتص إحُٚم بًض فًِْٚء جًؾ وافرجٚل، افًْٚء بغ ؽٚير

 افذهٛ، مـ ٕقًظٚ هلـ وأبٚح احلرير، مثاًل  هلـ ؾٖبٚح حلٜٔ، بدون جًِٓٚ حٔٞ افُقين

 ب٘بٚحتف افرجٚل ظذ افًْٚء جلْس افتّٔٔز هذا ومع افرجٚل، ظذ وذاك هذا حرم بْٔام

 صؽ ؾال اهلل خِؼ تٌٔر وبًِٜ صًٔئٚ ظِٔٓـ حرم ؾ٘ذا ظِٔٓؿ حرام هق مٚ هلـ تًٚػ

 .أوػ بٚب مـ افرجٚل ظذ ُمرًمٚ يُقن افًِٜ فٍْس ظِٔٓـ ادحرم افقء هذا أن

 هْٚ افْتػ افْٚتٍٚت،: أي شافْٚمهٚت اهلل فًـ»: احلديٞ إػ ًٕقد: ؾٚٔن

 افّْص خيهقن بًوٓؿ خيتٍِقن، وافٍوؾ افًِؿ أهؾ مـ ـثريـ مـ ًّٕع

 ذفؽ، وراء رء ٓ ثؿ اخلديـ، احلٚجٌغ ظذ يزيد وبًوٓؿ ؾَط، بٚحلٚجٌغ

 مُٚن أي يف افْتػ ينّؾ بحٔٞ افتقشًٜ ـؾ ذفؽ مـ أوشع إمر أن: وافهقاب

ة بدن مـ يَع  .افٍىرة شْـ مـ ؾٕ٘ف مثاًل  اإلبط ـْتػ افنٚرع اشتثْٚه مٚ إٓ ادرأ

 ـٚن إذا: افنٚهد فُـ ـثًرا، ظْده َٕػ وٓ بٚدْٚشٌٜ أن ٕذـره ـالم وهذا

 ظذ ذفؽ حيرم أٓ! ترى حٚجٌٔٓٚ مـ تٖخذ أن ادرأة ظذ حرم احلُٔؿ افنٚرع

ٚ ذـرتف حٚ ًٕؿ:: اجلقاب أوػ؟ بٚب مـ افرجٚل ًٍ  اهلل، خلِؼ تٌٔر هذا أن: إٓ

 أن ظِٔٓـ حرم وجؾ ظز اهلل ـٚن ؾ٘ذا اهلل، خلِؼ ادٌرات: أيٜ مع افتَك واحلديٞ

 ٓ أنف أوػ بٚب مـ ؾٚفرجؾ اهلل، خلِؼ تٌٔر ٕنف حقاجٌٓـ: مـ بًًٔىٚ تًٌٔرا  يٌرن

 .اهلل خلِؼ تٌٔر أجًوٚ ٕنف حٚجٌٔف: مـ يٖخذ أن فف جيقز

 هذا ظِٔٓـ حرم ؾ٘ذا فِرجٚل، يٌح مل مٚ فًِْٚء أبٚح افنٚرع أن: ذفؽ ظذ زد

 .ذـرٕٚ ـام افرجٚل ظذ ٕحرمف أن أوػ بٚب ؾّـ

 تُقن مثاًل  افٌؼة اهلل، خلِؼ تٌٔر احلديٞ يف ذـرت افتل إصْٚف هذه ؾُؾ

 هق هذا افٌؼة، وتنؿ افقصؿ ؾتٖخذ رهبٚ بٔٚض يًجٌٓٚ ؾال أبٔض ذراظٓٚ ادرأة
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 افذي افرجؾ يُقن أٓ! ترى إصْٚف، هذه ؾًِْٝ اهلل، خلِؼ تٌٔر وهق أٓ اجلامل

ًٕٚ خديف مـ يٖخذ  .أوػ بٚب مـ مًِق

 يُقن أٓ أرًوٚ ويرمٔٓٚ ـِٓٚ حلٔتف يٖخذ افذي افرجؾ يُقن أٓ: أخًرا  ثؿ

ًٕٚ ة ـٕٚٝ إذا! أوػ؟ بٚب مـ مًِق ٚ خًىٚ تٖخذ افتل ادرأ ًَ  تُقن حٚجٌٓٚ مـ هْٚ دؿٔ

 ؾال ـِٓٚ، حلٔتف يٖخذ افذي فِرجؾ بٚفًٌْٜ يَٚل ؾامذا اهلل خِؼ ؽرت ٕهنٚ مًِقٕٜ:

 .افٌُٚئر مـ هذا أن صؽ

 ٓ وأن وجؾ ظز اهلل إػ يتقب أن ذفؽ مـ بقء مٌتذ ـٚن مـ ٕذـر وفذفؽ

 ـام افِحٜٔ مـ هق اخلديـ ظذ افْٚبٝ افنًر ٕن خديف: مـ وٓ حتك حلٔتف مـ يٖخذ

 .افٌِٜ يف جٚء

 (04:21:61( /28) جدة ؾتٚوى)

 كا٘ت إذا اإللزاول باجلٗش لاللتحاق الٓحٗة حٓؼ حْؿ

 السجـ الَّقبة

 افدراشٜ مـ يْتٓل ظْدمٚ بٚجلٔش آفتحٚق اإلشالمٜٔ افٌالد بًض يف :مداخِٜ

مًٚ  ادتقشىٜ افدراشٜ أو اجلٚمًٜ مـ مًٚ  اجلٔش يدخؾ ظِٔف فزا  حيِؼ أن أجوًٚ  ظِٔف وفزا

 ظِٔف حيِؼ اوىرار تًتز..ظَقبٜ هذه افًجـ،هؾ يف افًَقبٜ ٕٚل يًٍؾ مل وإن حلٔتف،

 ٓ؟ أم حلٔتف

 مٚذا؟ يًتز هؾ :افنٔخ

 ..افًَقبٜ هذه :مداخِٜ

 مٚذا؟ يًتز.. رء ـؾ ؾّٓٝ :افنٔخ

 .حلٔتف حيِؼ أجِٓٚ مـ رضورة :مداخِٜ
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 حيِؼ: تًْل حيِؼ رضورة يًتز هؾ تَقل حغ أنٝ يتُرر، افًٗال هذا :افنٔخ

 بًٍْف؟ هق

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 وإٕام ًٍٕف حلٔتف حيِؼ أن ظِٔف تقجٛ رضورة هْٚك فٔس: أؿقل أنٚ :افنٔخ

 افٍرق؟ رأجٝ أنٍف رؽؿ مْف حيَِقهٚ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .مْف حيَِقهنٚ وإٕام حيَِٓٚ ٓ هق ؾ٘ذاً ! ضٔٛ :افنٔخ

 ..ُمُّٜ فف تًَد يًٍؾ مل إن :مداخِٜ

 ينتٓقن ـام حًَِٔٚ  يٖتٔٓؿ مل إن أنف أظرف أنٚ إمريـ، بغ ٍٕرق أن جيٛ :افنٔخ

 صحٔح بٚفًجـ، يزجقه أن وإمٚ أنٍف، رؽؿ حلٔتف حيَِقا  بٖن إمٚ شًٔٚؿٌقٕف، أهنؿ

 ٓ؟ أو هذا

 حلٔتف، حيِؼ أن دًِؿ يٌٌْل ٓ حلٔتف؟ فٔحِؼ رضورة هْٚك هؾ َٕقل ٓ: ؾ٘ذاً 

 حلٔتف مثالً  فف فٔحِؼ احلالق إػ مر إن ؾٓق بًٍْف حلٔتف وحيِؼ ادقشٜ يٖخذ أن: يًْل

 وؿع وهذا ساحٜ بُؾ هلؿ يَقل ظِٔف، ذفؽ يٍرض افُٚؾر افْيٚم هذا ٕن حٚذا؟

 بف؟ ؾًِقا  ومٚذا صئتؿ، مٚ واؾًِقا  حلٔتل أحِؼ ٓ أنٚ أصٓرٕٚ بًض مـ شقريٚ يف

 ـٌر ؿًؿ شقريٚ يف اجلٔش أن ربام وتًِّقن اجلٔش ظْٚس مـ ثالثٜ إفٔف أرشِقا 

 صٓرٕٚ إػ جٚءوا حٚ افثالثٜ افًْٚس ؾٓذه شْل، هق وإـثر ٕهري أو ظِقي مْٓؿ

 أن تًتىًٔقا  فـ وإٓ ذـؿ اـٍقٕٚ: هلؿ ؾَٚل أنٍف رؽؿ حلٔتف حيَِقا  أن يريدون هذا

 مـ: يًْل مْٚ ؾٖنتؿ ذـؿ اـٍقٕٚ..وبُْٔؿ بْٔل مًرـٜ تَقم أن بًد إٓ حلٔتل حتَِقا 

 ٓ ٕحـ أن واظتذروا افًِقي وهق رئًٔٓؿ إػ افََٓرى ؾرجًقا  افًْٜ، أهؾ

 افًِقيغ مـ ظْٚس ظِٔف ؾٖرشؾ مك افرجؾ ٕن افًّؾ هبذا َٕقم أن ًٕتىٔع

 ظِٔف تٌٌِقا  أخراً  وفُـ ؿٌِف ؽٔظ أروى مٚ مْٓؿ وٕٚل مًٓؿ مًرـٜ يف ؾدخؾ

 أدري مٚ صٚء مٚ حًٌف.. شجْف افرئٔس.. شجْف ثؿ أنٍف رؽؿ حلٔتف وحَِقا  وـتٍقه
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 هق وإذا افًجـ مـ وأخرج خَِف، يف اهلل شْٜ تٌْٝ افِحٜٔ وبدأت ثالثٜ أشٌقظغ

 مع آتهٚل فف تٔن ثؿ صئتؿ مٚ اؾًؾ: يَقل وهق ثٕٜٚٔ مرة أجوًٚ  ؾٖنذره حلٔتف مريب

ًٚ  يُقن ـٌر ؿٚئد  ادًئقفغ مع اتهؾ افٌُر افَٚئد هذا افَهٜ، فف ؾحُك فف ؿريٌ

 صٚء مـ بٚفِحٜٔ يتًِؼ ؾٔام فًِْٚس يتًروقا  ٓ أن ؿراراً  وأصدروا هْٚك افٌُٚر

 .دمنؼ يف أنٚ ـْٝ يقم وؿع وهُذا حَِٓٚ، صٚء ومـ ترـٓٚ

 شِقـٓؿ ويف إيامهنؿ يف إؿقيٚء ادًِّغ مـ أؾراد وجد فق أنف اظتَٚدي يف وأنٚ

 ٓ هْٚ رضورة، هذه أن بدظقى افُثرون يًٍؾ ـام بٖنًٍٓؿ حيَِقا  ومل وثٌتقا 

 ؾحْٔئذٍ .. يًْل أنٍف رؽؿ ـٌٝ يٍُِقا  أو بٚحلِؼ يٍُِقه أن إمٚ هؿ ٕهنؿ رضورة:

 .ذاً  وأخٍٓام أؿِٓام اختٚر ذيـ بغ وؿع إذا ادًِؿ أن افٍَٜٓٔ افَقاظد مـ

 حيَِقا  أن مْف وأؿؾ ـٌر ذ هذا بًٍْف حلٔتف حِؼ ادًِؿ يتقػ أن أن صؽ ٓ

 وإٕام رضورة ٓ إوػ احلٚفٜ يف أمٚ رضورة، يَٚل مٚ هق وهذا أنٍف رؽؿ حلٔتف

 ظذ ؿٚئامً  ٕيٚمٓٚ يزال ٓ افتل اجلٔقش هذه يف هْٚك ـٚن فق أنف: أؿقل أن ؽريض

 ظؼات صّد فق حلٚهؿ يِحَقا  أن اجلٔش أؾراد ظذ تقجٛ افُٚؾرة افَقإغ بًض

 وؿقاد افرؤشٚء ٓوىر إًٍٓٚ  إفٔف أذت افذي افنخص هذا صّقد ادًِّغ مـ

 جٔقش ـؾ يف ظٚمًٚ  ٕيٚمًٚ  فٔس افْيٚم هذا وأن شٔام ٓ افْيٚم هذا يٌروا أن اجلٔش

 .افٍُر

ًٚ  شْٜ ظؼيـ مْذ أوروبٚ إػ أشٚؾر أن ل ؿدر فَد ًٚ  ؾُْٝ تَريٌ  مع افًٔٚرة راـٌ

ْٕٚ بًض  شٔٚرات ظنٚئر ٕرى ؾُْٚ شقينا  يف إفٛ جٌٚل يف ٕهًد وٕحـ إخقا

 هْٚ يَقل هذا؟ ـٔػ أشٖل ؾُْٝ حلك، وهلؿ اجلْقد مـ أؾراد وظِٔٓٚ ظًُريٜ

 ؾٚدًِّقن ـٍٚر، وهؿ يريب يريب ـٚن ومـ حيِؼ حيِؼ أن صٚء مـ حريٜ هلؿ اجلْقد

 ظـ يًٍق أن جْدي ـؾ ظذ اجلٔش ؿٚئد ويقجٛ افْيٚم يًُْس مل إن هبذا أوػ

 يف شٔحِّٓؿ افُٚؾر افَٕٚقن هذا جتٚه افنٌٚب بًض ؾثٌٚت حيَِٓٚ، أن وفٔس حلٔتف

 اجلقاب فؽ واوح ـٚؾر، ٕيٚم ظـ متَِك هق افذي افْيٚم هذا يٌروا أن إػ افْٓٚيٜ
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 .اهلل صٚء إن

 .إمر هذا يف افقال ضٚظٜ! ضٔٛ :مداخِٜ

 وافقال مًهٜٔ هذه ٕن جيقز: ٓ اخلٚفؼ، مًهٜٔ يف دخِقق ضٚظٜ ٓ :افنٔخ

 .مثِف يُقن أن اجلّٔع مـ يريد ؾٓق وفذفؽ حًَِٔٚ  يُقن افٌٚفٛ يف

 (00:11:16/ب01: افْقر رحِٜ)

 ؟الْبائر وـ الٓحٗة حٓؼ هؾ

 افٌُٚئر؟ مـ افِحٜٔ حِؼ هؾ :مداخِٜ

 .ـذفؽ هق :افنٔخ

 ..يَقل افًِؿ أهؾ بًض ٕن: يًْل بف؟ خٚص وظٔد افْٓل ظذ ورد :مداخِٜ

 خٚص؟ وظٔد مٚذا جٚء :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 مـ وادتنٌٓٚت بٚفًْٚء، افرجٚل مـ ادتنٌٓغ اهلل فًـ»: ئٍُؽ أمٚ :افنٔخ

 ؟شفِحًـ اهلل خلِؼ ادٌرات»: يٍُل أمٚ ؟شبٚفرجٚل افًْٚء

 ـٌرة؟ أخًٔٝ فُـ يٍُل :مداخِٜ

 .ًٕؿ! دفٔؾ؟ ؾٔف مٚ هذا :افنٔخ

 .ئٍُْٚ :مداخِٜ

 (00:15:64/أ10: افْقر رحِٜ)

 كحّٖٓا الٓحٗة قص

 حٔٞ مـ ـحَِٓٚ هق - اجلامظٚت بًض تًٍؾ ـام - افِحٜٔ ؿص [:اإلمٚم ؿٚل]
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 وؽرهؿ افهحٚبٜ مـ افًِػ ظِٔٓٚ جرى افتل وافًْٜ. جيقز ٓ ذفؽ وأن افتنٌف،

 مقوع مٚ ؽر يف هذا ؾهِٝ وؿد. افزيٚدة ؾتَص افٌَوٜ: ظذ زاد مٚ إٓ إظٍٚؤهٚ

 .تٍهٔال

 (.426/ 6) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 بالٓحٗة الىارب وصؾ حْؿ

 افِحٜٔ؟ يف افنٚرب وصؾ! صٔخ :مداخِٜ

 ..ؿهف ظدم.. حَِف ظدم: يًْل افِحٜٔ، يف افنٚرب وصؾ :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 إذا وـٚن شٌٚفغ، فف ـٚن أنف ظّر ظـ ثٌٝ فُـ افًْٜ مـ َٕقل ٓ :افنٔخ

 صٚربف مـ يٖخذ مل مـ»: ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف افهحٔح، احلديٞ يف جٚء وؿد ؾتِٓام، ؽوٛ

 افٌْل ظـ ثٌٝ وؿد مْٚ، ؾِٔس صٚربف مـ وإٕام صٚربف يٖخذ مل مـ: َٕؾ مل شمْٚ ؾِٔس

 ظِٔف ؾٖمر صٍتف، ظذ ضٚل: أي صٚربف، وىف وؿد ملسو هيلع هللا ىلص إفٔف جٚء رجاًل  أن ؾًاًل  ملسو هيلع هللا ىلص

 مـ ضٚل مٚ حتٝ افًقاك ؾقوع وبَّراض بًقاك فف يٗتك بٖن وافًالم افهالة

 .شصٚربف مـ يٖخذ مل مـ»: افًالم ظِٔف فَقفف مْف ؾًع بٔٚن ؾٓذا وؿروف، افنٚرب

 !؟..ُمّد أمٜ مـ[ خيرج هؾ] :مداخِٜ

 إذا إٓ وافًالم افهالة ظِٔف هديف مـ خيرج إٕام اإلشالم مـ خيرج مٚ ٓ :افنٔخ

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل خمٚفٍٜ اشتحالفف بًٌٛ ؾحْٔذاك ؾٔف، خٚفػ بام ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل خمٚفٍٜ اشتحؾ

 ٓ ؾذفؽ ظّاًل  افًالم ظِٔف افرشقل ظِٔف ـٚن حٚ خمٚفٍتف أمٚ اإلشالم، مـ خيرج

: افًالم ظِٔف ؿقفف أن اتٍَقا  ادًِّغ ظِامء أن بدفٔؾ اإلشالم، مـ اخلروج يقجٛ

 فٔس وإٕام اإلشالم مـ خيرج ٓ شمْل ؾِٔس ؽنْٚ مـ»: أو شمْٚ ؾِٔس ؽنْٚ مـ»

 .ملسو هيلع هللا ىلص شْتف وـامل هديف ظذ

 (00:27:16( /5) رابغ ؾتٚوى)
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 بدعة؟ الىارب حٓؼ بٙن قال أ٘ف الَٓامء وـ أحد عـ صح هؾ

 افنٚرب حِؼ بٖن ؿٚل أنف افًِامء مـ أحد ظـ صح هؾ! افنٔخ ؾؤِٜ :مداخِٜ

 بدظٜ؟

 أنٚ بؾ اهلل، رمحف أنس بـ مٚفؽ اإلمٚم اهلجرة دار إمٚم ؿقل ذفؽ ًٕؿ، :افنٔخ

 اشتئهٚفف أي افنٚرب حِؼ أن واحلََٜٔ ُمثِٜ، افنٚرب حِؼ: ؿٚل أنف ظْف أحٍظ

 وإن ذحف مـ ل بد ٓ بحٞ وهْٚ فًِْٜ، خالف ؾٔف افْٚظّٜ بٚحٚـْٜٔ أو بٚدقشك

ًٚ  ـٚن مـ وفُـ افقء، بًض افقؿٝ تٖخر ؿد ـٚن  صدره ؾِٔىؾ افًِؿ فًامع ُمٌ

 :مًل

 افهالة ظِٔف وؿقفف وتَرير، وؾًؾ ؿقل إػ تًِّقن ـام تًَْؿ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل شْٜ

 فىٚفٛ بد ٓ احلٚفٜ هذه ويف ادًٚين، مـ وجقه يتحّؾ إحٔٚن مـ ـثر يف وافًالم

 مـ أـثر حتتّؾ افتل افَقفٜٔ افًْٜ مـ ادراد حتدد افتل افًِّٜٔ افًْٜ تتٌع مـ افًِؿ

 إفٍٚظ بًض افنٚرب مـ بٕٚخذ يتًِؼ ؾٔام ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ جٚء ؾَد واحد، مًْك

 افهالة ظِٔف ـَقفف وؿع، افذي هق وذفؽ مًٚين، بًدة تٍن أن يُّـ افتل

: ثٚفٞ فٍظ يف شجزوا»: آخر فٍظ يف شافِحك وأظٍقا  افنٚرب حٍق»: وافًالم

 ؾٓؾ افنٚرب، مـ أو بٚفنٚرب إخذ يف ادٌٚفٌٜ تًىْٔٚ إفٍٚظ هذه وـؾ شأهنُقا »

 بغ اخلالف وؿع هْٚ بًوف، أو ـِف افنٚرب هق إفٍٚظ هبذه ادَهقد ترى يٚ

 آحتامٓت يف رأي، ظذ رأي فسجٔح افتىٌَٜٔٔ افًِّٜٔ افًْٜ تتدخؾ وهْٚ افًِامء،

 .ادًٚين تِؽ مـ مًْك وحتديد إفٍٚظ تِؽ مـ ادُّْٜ

 ذفؽ مًْك.. أهنُقا .. جزوا شافنٚرب حٍقا »: افًالم ظِٔف ؿقفف شًّتؿ

 ويف افٍِظ هذا يف ؿٚل مٚ شافنٚرب حٍقا »: وؿٚل أضِؼ ٕنف ـِف: افنٚرب اشتئهٚل

ًٚ  ؿديامً  افًِامء مـ وجد وفذفؽ افنٚرب: بًض ؽره  حِؼ إػ يذهٛ مـ وحديث

 :اثْغ صٔئغ إػ ٕيرٕٚ إذا فُْْٚ افِحٜٔ، وإظٍٚء ُتٚمًٚ  افنٚرب

 .إهؿ وهق ؾًِف وأخر افًالم، ظِٔف ؿقفف مـ أحدمهٚ
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 تِؽ يف ادذـقرة إنقاع مـ ٕقع بٖي وإخذ احلػ أن أجوًٚ  بغ ؾَد ؿقفف أمٚ

 ظذ يىقل مٚ ادَهقد وإٕام برمتف افنٚرب أخذ ادَهقد فٔس افثالثٜ إفٍٚظ

،: إول افٍِظ يف ؾَقفف احلٚؾٜ، مـ إخذ ادَهقد افنٍٜ،  يًْل ٓ حٍقا

الـافْ  َوَتَرى: ﴿افُريؿ افَرآن يف ـام احلٚؾٜ مـ إخذ يًْل وإٕام آشتئهٚل َّ َٜ َُ  ئِ

ـْ  َحِٚؾغَ  ْرشِ  َحْقلِ  ِم ًَ  ادًْك هذا ؾٖـد ضرؾف، افقء ؾحٚؾٜ [76:افزمر﴾ ]اْف

ًٚ، إفٔٓام أذت اثْغ صٔئغ بٖحد وترجح  مـ يٖخذ مل مـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف أحدمهٚ إٍٓ

 ؾِٔس صٚربف مـ يٖخذ مل مـ: »ؿٚل وإٕام صٚربف يٖخذ مل مـ: يَؾ ملش مْٚ ؾِٔس صٚربف

 مٚ فًٌوف، أخذاً  يُقن وإٕام ـِف فِنٚرب يُقن ٓ إخذ أن ٕص هذا يف: إذاً ش مْٚ

 .يَٚل ـام افَهٔد بٔٝ ؾْٓٚ افًالم ظِٔف ؾًِف يف بٕٔٚف ذفؽ افًٌض؟ هذا هق

 صًٌٜ بـ ادٌرة ظـ مًْده يف أمحد واإلمٚم شْْف يف داود أبق اإلمٚم روى فَد

 ظِٔف ؾٖمر افنٍٜ، ظذ وزاد ضٚل: أي صٚربف، ضٚل وؿد ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ جٚء رجالً  أن

 مـ ضٚل مٚ حتٝ افًقاك ؾقوع ومَراض بًقاك فف يٗتك بٖن وافًالم افهالة

 فٔس أنف إفٍٚظ تِؽ ـؾ مـ ادَهقد ادًْك حيدد ؾًؾ وهذا ؿروف، ثؿ افنٚرب

: بَقفف ادراد وهق افنٍٜ ظذ زاد مٚ اشتئهٚل وإٕام ـِف افنٚرب اشتئهٚل ادَهقد

 ادًٚين ـؾ رؾع ؿد احلديٞ هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص ؾًٍِفش افِحك ظـ وأظٍقا  افنٚرب حٍقا »

 مٚ وفٔس افنٍٜ ظذ زاد مٚ بٕٚخذ ادَهقد أن وظغ إًٍٓٚ  ذـرٕٚهٚ افتل ادًٚين مـ

 صٚربف يٖخذ ـٚن أنف ظْف اهلل ريض اخلىٚب بـ ظّر ظـ جٚء ؾَد وهلذا ظِٔٓٚ: ظال

 اهلل رمحف مٚفؽ اإلمٚم مقضٖ يف جٚء وؿد شٌٚفتف يىٔؾ وـٚن بؾ أصِف، مـ يٖخذه وٓ

 وؾتؾ ٍٕخ ؽوٛ إذا ـٚن أنف ظْف اهلل ريض ظّر خِؼ مـ أن افهحٔح بٚفًْد

 .افنٍتغ ظذ زاد مٚ يٗخذ وإٕام ـِف يٗخذ ٓ افنٚرب أن ظذ يدل وهذا صٚربف،

 فُـ افنٚرب ظذ ادحٚؾيٜ هق افٌْقي احلُؿ أن أثٌتْٚ أن بًد ضٌٜٔ ُٕتٜ وهْٚ

 :ضٌٔتغ ؾٚئدتٚن ذفؽ يف افنٍٜ، ظذ زاد مٚ اشتئهٚل

 مـ ٕقع ذفؽ يف... صٍتف ظذ وضٚل بنٚربف تًٚهؾ إذا افرجؾ أن: إوػ
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 ظذ زاد مٚ ؾٚشتئهٚل ذفؽ، ٕحق أو دهـ ؾٔف ـٚن إذا خٚصٜ أـؾ إذا ؾٔام افَذارة

 مـ جٚءٕٚ مٚ ـؾ يف ضًٌٔتف مـ هق افذي اإلشالم مع تتْٚشٛ ٕيٚؾٜ ؾٔف افنٍتغ

 .افْيٚؾٜ ظذ ادحٚؾيٜ تؼيع

 ـام وهل: ضٌٜٔ أخرى ؾٚئدة ؾٔف افنٍٜ ظذ افنٚربغ ؾ٘بَٚء آخر جٕٚٛ ومـ

 افتل فِجراثٔؿ ـّهٔدة أنف منٓقد أمر أظِؿ واهلل طٚهر وهذا إضٌٚء بًض يَقل

 ُّٝ ٍُ ثٔؿ هذه تهىٚد ـٚفنٌُٜ هْٚك ؾٔجد مْخريف مـ خٚصٜ ويف بٚإلًٕٚن َت  اجلرا

 افنٚرب ظذ افنٚرع إبَٚء مـ حُّٜ ذفؽ إنػ، يف افدخقل مـ وُتًْٓٚ

 وبًض هق ظِٔف ـٚن ومٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل شْٜ وذفؽ افنٍٜ، ظذ زاد مٚ واشتئهٚل

 .هبديف افًٚرؾغ أصحٚبف

 .ربف ظـ بف جٚءٕٚ مٚ ـؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص ٌْٕٔٚ اتٌٚع يِّْٓٚ أن وجؾ ظز اهلل وًٕٖل

 (00:29:20/أ47: افْقر رحِٜ)

 بالسقاد الٓحٗة صبغ حْؿ

د افهٌغ أن :مداخِٜ  حُؿ مٚ شقداء افٌٔوٚء افِحٜٔ تهر أن حتك بٚفًقا

 هذا؟

م أمتل يف يُقن».. مًروف حرام جيقز، ٓ :افنٔخ  بٚفًقاد خيوٌقن أؿقا

 ..شاجلْٜ رائحٜ يرحيقن ٓ افىر ـحقاصؾ

 (00:40:10( /8) ـه4108 فًٚم ادديْٜ فَٚءات)

 بالسقاد الٓحٗة خًاب حْؿ

 هق افٌٔٚض خٚفهٜ بٔوٚء حلٔتف ـٕٚٝ دـ بٚحلْٚء اخلوٚب حُؿ مٚ :مداخِٜ

 شْٜ؟ أم واجٛ
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 بُؾ خيوٛ أن ؾًِٔف صٚب مـ ـؾ: أي اجلِّٜ، يف واجٛ اخلوٚب :افنٔخ

 افٔٓقد إن»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن وذفؽ افًقاد: حٚصٚ افُتـ أو احلْٚء مـ فقن

 صًقرهؿ ترد مل افروايٚت بًض يف شؾخٚفٍقهؿ صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى

 افٔٓقد إن» ثٔٚهبؿ يهٌٌقن ٓ هْٚ ادَهقد فٔس ٕنف ادَهقد: هق هذا فُـ

 .شؾخٚفٍقهؿ صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى

 أمحد اإلمٚم سح ؾَد افرأس أو افِحٜٔ افنًر بخوٛ إمر احلديٞ هذا ؾٍل

 مع اؿسن ؿد أنف وبخٚصٜ افقجقب يَتيض إمر ٕن افهٌغ: هذا بٍرؤٜ اهلل رمحف

 دـ واجٛ هذا ؾٚفهٌغ... وخٚفٍقهؿ: بَقفف إمر هلذا افًالم ظِٔف افرشقل تًِٔؾ

 افنٚئٛ ييؾ أن افقاجٛ مـ أن أظتَد ٓ وفُـ حلٔتف يف أو رأشف يف صًره صٚب

 إمر ٕن افهٌغ: جدد حلٔتف ظـ افهٌٚغ ذهٛ ـِام بٚفهٌغ حلٔتف أو ًٍٕف يالحؼ

 افٔٓقد خٚفػ أنف حيَؼ بحٔٞ مرات تٍْٔذه يف يٍُل.. افثٚبٝ احلديٞ يف مىِؼ

 إتٓك ـِام بحٔٞ حتديد بدون مىًَِٚ  يهٌغ ؾٓق مىًَِٚ  يهٌٌقن ٓ افذيـ وافْهٚرى

 وإٕام احلديٞ مـ يًتٍٚد ٓ هذا افِحٜٔ، مهٌقغ دائامً  ؾٓق جديد بهٌغ أخحَف افهٌغ

 جقاب هذا وفِْهٚرى، فِٔٓقد خمٚفٍٜ ينتد فُل افهٌٌٜ هذه يًتٚد أن ظِٔف

 .افًٗال

 (00:24:11/أ07: افْقر رحِٜ)

 الٓحك حٓؼ وـ لٓحالق يَقد الذي الدخؾ حْؿ

 فِحالق؟ ظِٔٓٚ يًقد افذي وافدخؾ افِحٜٔ، حِؼ حُؿ مٚ :وداخٓة

 .مًتقرة خِٔٓٚ حٚفؽ، تٍوح ظِٔؽ تَؾ ٓ :الىٗخ

 حرام؟ أو شحٝ هق هؾ دخع: يًْل اجلقاب، مْؽ، أشًّف افًٗال :وداخٓة

 رء ـؾ ٕنف حرام: وهق افًحٝ، هق واحلرام احلرام، هق افًحٝ :الىٗخ
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 أُّيٚ يٚ: »افًالم ظِٔف ؿٚل ـام حرام، ؾٓق مًُٛ مـ وجؾ ظز اهلل مًهٜٔ ظذ ؿٚم

م يْٚل ٓ اهلل ظْد مٚ ؾ٘ن افىِٛ، يف وأمجِقا  اهلل اتَقا ! افْٚس  ش.بٚحلرا

 مٚ ؾ٘ن افىِٛ: يف ؾٖمجِقا  وأجِٓٚ، رزؿٓٚ تًتُّؾ حتك ُتقت فـ ًًٍٕٚ  إن»

م ُيَْٚل ٓ اهلل ظْد  ش.بٚحلرا

 احٚل فتحهٔؾ ادؼوع اجلّٔؾ افىريؼ اشُِقا : أي شافىِٛ يف أمجِقا »

ُٕقا ﴿: تَقل افُريّٜ وأيٜ بٚحلرام، يْٚل ٓ اهلل ظْد مٚ ؾ٘ن بٚحلالل، َٚو ًَ  اْفِزِ  َظَذ  َوَت

َقى َْ ُٕقا  َوٓ َوافَت َٚو ًَ ْدَوانِ  اإِلْثؿِ  َظَذ  َت ًُ  [.2:احٚئدة﴾ ]َواْف

 ؾٖن إثؿ، ؾٓق وافًدوان اإلثؿ ظذ افتًٚمؾ جمرد وافًدوان، اإلثؿ ظذ ؾٚفتًٚون

َؾ  ٌَ َت ًْ  .والل ظذ والل ؾٓذا بف، ويُتًٛ اإلثؿ هذا ُي

م افِحٜٔ حِؼ أن فديْٚ مًِقمًٚ  ـٚن إذا: أووح بًٌٚرة يًْل ًٚ، حرا  ؾٖٔيت ذظ

 وافتَقى، افز ظذ مًف تًٚون مٚ ادُْر، ظذ مًف تًٚون هذا حلٔتف، فف وحيِؼ إًٕٚن

 ؾٓذا والل، ظذ والل ؾٓذا أجراً، ظِٔف يٖخذ ؾٓق ادُْر ظذ مًف تًٚوٕف وؾقق

ًٚ، يُقن -صؽ بال- ادًُٛ م  اإلًٕٚن ؾٔف ُيَتَقَؿك أن يٌٌْل ٓ أمر وهذا حرا

:ًٚ ُٕقا  َوٓ﴿: افًٚبَٜ أيٜ ٕن إضالؿ َٚو ًَ ْدَوانِ  اإِلْثؿِ  َظَذ  َت ًُ [. 2:احٚئدة﴾ ]َواْف

 احلديٞ يف مثالً  يَقل ؾٓق إمثِٜ، بًض هلٚ تًٍراً  رضب افًالم ظِٔف افرشقل

 .ادُْر ظذ تًٚوٕقا  ٕهنؿ :شوصٚهديف وـٚتٌف ومقـِف افربٚ آـؾ اهلل فًـ: »افهحٔح

 افنٚرب، هق واحد أول:..ش ظؼة اخلّر يف اهلل فًـ: »أخر احلديٞ يف وؿٚل

 فِخّر، افنٚرب هذا ذب شٌٛ ـٕٚقا  أهنؿ بًٌٛ داخِقن ـِٓؿ افٌَٜٔ، َبَغ  ثؿ

ًٚ  افنٚرب هذا ـٚن حٚ فقٓهؿ ُِٓٚ ومًتُكهٚ ظُٚسهٚ: »إضالؿ  إفٔف ٜدحّقفوا وحٚم

ٚٓ ًُ ُْقا  ـِٓؿش وهُذا وصٚرُّيٚ وبِٚئ ًِ ًٚ  ـٕٚقا  بٖهنؿ ُف  هلذا افىريؼ تًٔر ظذ ظقٕ

 هذه ظّقم يف تدخؾ افؼيًٜ، ختٚفػ افتل ادًٚئؾ ـؾ وهُذا ادُْر، هلذا ادرتُٛ

 افرجؾ حيِؼ أن افًٍؾ مـ مُْراً  ـٚن ؾ٘ذا اخلٚصٜ، إحٚديٞ هذه دٓفٜ ويف أيٜ،
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 .أجراً  ادًهٜٔ هذه ظذ يٖخذ أن إُٕٚراً  ؾٖصد أخٔف، حلٜٔ

 ( 04: 00: 41/   452/  وافْقر اهلدى)  

 ( 04: 04: 44/   452/  وافْقر اهلدى)

 احلالّق كسب

 إن- ؾٔٓٚ يُتًٌٓٚ افتل احٚدة هذه[ افِحٍك  وحيِؼ حالق يًّؾ افذي] :وداخٓة

 يًْل؟ حترم، -اهلل صٚء

 .ضًًٌٚ  :الىٗخ

 بْٚء: يًْل يٌْك جًدهؿ هؾ أبْٚؤه.. يَتٚتقه افذي احٚل هذا! ضٔٛ :وداخٓة

 حرام؟ مـ يُقن اجلًد

 ٓ فُْٓؿ مٍُِغ، ـٕٚقا  أو مٍُِغ، ؽر صٌٚر أوٓد فف ـٚن إذا :الىٗخ

دّ  ؿقهتؿ يُتًٌقا  أن يًتىًٔقن َُ ْٔٓؿ بِ ِّ  ؾّٓتْل؟ ـذفؽ، ؾًِٔقا  جٌْٔٓؿ، وظرق َي

 يف ؾٔدخِقا  احلرام، افًُٛ هذا ظـ يًتٌْقا  أن وبٚشتىٚظتٓؿ ـٌٚراً  ـٕٚقا  إن أمٚ

 ش.بف أوػ ؾٚفْٚر افًحٝ مـ ٌٕٝ حلؿ ـؾ: »احلديٞ ظّقم

 ؾال وادُْر، افٍحنٚء ظـ صالتف تْٓف مل إن: »ٕهف حديٞ هْٚك هؾ :وداخٓة

 ..حديٞ هذا هؾش فف صالة

 افرشقل مـ ثٚبتًٚ  صحٔحًٚ : أي احلديٞ، هذا هْٚك هؾ: تًْل ـْٝ إذا :الىٗخ

 ؽر: يًْل ؿّٜٔ، ٓ وفُـ ؾٔقجد، صحٔح ؽر وهق ُيروى أنف أمٚ ٓ، :ؾٚجلقاب

 .صحٔح

ًٚ، فٔس: مداخِٜ  يًْل؟ حديث

ك افَهالةَ  إِنَ ﴿: أيٜ خيٚفػ أخرى، جٜٓ مـ هق وثؿ صحٔح، ؽر: افنٔخ َٓ  َتْْ

ـِ    َظ
ِ
ْحَنٚء ٍَ رِ  اْف َُ  افِٔؾ يَقم ـٚن رجالً  أن: حديٞ وهْٚك[ 16:افًٌُْقت﴾ ]َواْدُْْ
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ًٚ  إن! اهلل رشقل يٚ: »فف ؾَٔؾ افْٓٚر يف وينق  افْٓٚر، يف وينق افِٔؾ يف يهع ؾالٕ

 تْٓٚه، أن بد ٓ صالتف تْٓف مل مـ: َٕقل أن جيقز ٓ وفذفؽش صالتف شتْٓٚه: ؿٚل

ُل  فُـ ْٓ ـ ًٜ  ختتِػ وجؾ ظز اهلل مًهٜٔ ظـ فهٚحٌٓٚ افهالة َٕ ، وـثرةَ ً ًٌٕ ًٜ  وؿِ

 احلّؾ هذا ُيَِل متك ُيَهّدق ٓ ثَٔالً  محالً  حٚمؾ ـًٕ٘ٚن صالتف واحد إذا: بًّْك

 افذي فُـ بَدر، صالتف تْٓٚه هذا يهح، مٚ أؿؾ ظذ يهِٔٓٚ: يًْل رؿٌتف، مـ

 وهُذا، إوػ مـ أـثر تْٓك افهالة هذه...ؾٔٓٚ خينع أو شًّتؿ، ـام ؾٔٓٚ يىّئـ

 واوح؟

 .واوح ًٕؿ، :وداخٓة

 (00: 28: 42/   471/  وافْقر اهلدى)

 احلالقة وأجرة احلالقة وٖٕة

 يًْل احلالؿٜ مْٜٓ أن ادًروف ُترى ويٚ َحاَلق، يًّؾ يريد زمٔؾ ل :وداخٓة

ّٛ  وفُـ ُمرمٜ، أهنٚ حيتُؿ مـ شًّْٚ ـام  إٕف: ؿٚل مّٜٓ َٕىٜ يًتقوح َح

 صٔخْٚ، يٚ ادىِقب أجش أم رء أم تٍهٔؾ ؾٔٓٚ ؾٓؾ افِحٜٔ، و افنًر بٔحِؼ

 ذفؽ؟ حُؿ افقؿٝ ٍٕس يف وافِحٜٔ افرأس صًر افرأس، بٔحِؼ ٕنف يًْل بٚفًٌْٜ

 .ُمرم برتُٛ بُٔقن افِحك، بٔحِؼ هق حٚ -ضًًٌٚ - :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة

م بُٔقن هق، بًٌُٔف افع واحٚل :الىٗخ  .حرا

 .ًٕؿ :وداخٓة

 بًد؟ شٗافؽ صق إيف، :الىٗخ

 صٔخْٚ؟ يٚ صق وٓ حرام، أو حالل مٚل هْٚك شُٔقن مش :وداخٓة

 يَص وآ افِحك حيِؼ افٌٚفٛ افٌٚفٛ؟ صق افٌٚفٛ، حًٛ ظذ :الىٗخ



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ 

 

81 

 صًر؟

 يقم ـؾ حًٛ، ظذ يًْل  مٚبتتقؿٍش دي إن ظٚرف حيتؽ :وداخٓة

 .إمر بٔختِػ

 مرة وـؿ افزبقن، صًر احلالق بَٔص مرة ـؿ فُـ أخل، يٚ بًرف أنٚ :الىٗخ

 .حلٔتف فف بٔحِؼ

 احٚل ؽِٛ إن حرام، يٌَك احلرام احٚل ؽِٛ فق أنف: ذفؽ مًْك :وداخٓة

 .حالل يٌَك احلالل

 .ؾٚفزم ظرؾٝ أجقه، :الىٗخ

 حلِؼ تٍرد أنف فق افرأس، حلِؼ بٚفًٌْٜ افَْىٜ، هذه مـ أهؿ َٕىٜ :وداخٓة

 احلُؿ؟ ٍٕس تٖخذ هؾ بٚفٌرب تتنٌف يًْل بىريَٜ افرأس حيِؼ وفُـ افرأس،

 .أؿؾ :الىٗخ

 .أؿؾ :وداخٓة

 .ًٕؿ :الىٗخ

 .يسـٓٚ أن إوػ فُـ :وداخٓة

 .-صؽ بال- إيف :الىٗخ

 .خراً  ـؾ اهلل جزاك :وداخٓة

 .وإيٚك :الىٗخ

  (00: 64: 20/ 126/ وافْقر اهلدى) 



   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 الّبًة عذ زاد فٗام الٓحٗة وـ إخذ وجقب

 .افنٓرة مـ أظتزه ؾِذفؽ افٌَوٜ، ظذ زاد مٚ ظذ اإلضٚفٜ جيقز ٓ :الىٗخ

 .يَهٓٚ أَٓ  متًقد هق :وداخٓة

 أن ٓبد ُمٚرضة وهْٚك افهٚفح، افًِػ ظّؾ خالف هذا ٓ، :الىٗخ

 أن يريد دـ ٓبد أنف: ادحٚرضة أثْٚء يف ؿِٝ أنٚ إذضٜ، مـ وفق تًًّقهٚ

 أن ًٕتىٔع ٓ أصٔٚء هْٚك ؾٔف ٕنف افهحٚبٜ، بًّؾ يتًّؽ أن بٚفًْٜ يتًّؽ

 .أذت ـام افتىٌٔؼ مـ وإٕام احلديٞ، مـ ٍّٕٓٓٚ

  (00: 67: 47/ 117/ وافْقر اهلدى)

 

 الٓحٗة وـ إخذ

 يٖثؿ؟ هؾ حلٔتف، مـ أخذ فق ادِتحل :وداخٓة

 .إخذ حًٛ ظذ :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة

َىع أخذ ؾٔف :الىٗخ َْ  افّع  افدـٚترة بًض مذهٛ ظذ يُقن افذي وهق ب٘ثّف، ُي

 .شتُقن إصٚرة افذؿقن خر»: افًٚمٜ بّذهٛ آخذيـ

 إذا أمٚ يٖثؿ، ٓ ؾٓذا... اخلىٚب بـ ظّر بـ اهلل ظٌد مذهٛ ظذ أخذ إذا أمٚ

 .آثؿ يُقن أن ُمتِّٜ ادًٖخٜ ؾْٓٚ ذفؽ، مـ أـثر أخذ

  ظّرة؟ أو بحٟ خمهقصًٚ  يًد ٓ ظّر بـ اهلل ظٌد ؾًؾ أو ؿقل هذا :وداخٓة

 احلٟ يف خٚصٜ ظْف رويٝ روايٜ ـؾ يف: يًْل جٚء مٚ: أوًٓ  ٕنف ٓ، ٓ، :الىٗخ

 .مىَِٜ جٚءت وافًّرة،
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 وافًّرة؟ احلٟ ؽر يف افروايٚت يف يًْل :وداخٓة

 بًض إخرى، افروايٚت يف واحدة ثٚين واحدة، هذه ًٕؿ، إي :الىٗخ

ًٚ  ادقشؿ، يف خٚصٜ ادقشؿ، يف حلٔتٓؿ مـ يٖخذون ـٚن أهنؿ افهحٚبٜ : وأخراً : ثٚفث

 روايٜ ظْف جٚءت مٚ ظّر ابـ أن ؾروْٚ فق: يًْل إخذ، هذا فقؿقع ييٓر ٓ

 أنٚ: يًْل احلٟ، خهقصٔٚت مـ أنف احلٟ يف ـٚن إخذ فُقن ييٓر مٚ أخرى،

 ًٚ  ٓ هذا فُـ! صٚيػ؟، احلٟ يف أحَِف حلتك صًري َبقِؾر أين ظٚديت مـ صخهٔ

 ٓ أنف يًْل ٓ وافًُس احلٟ، مقشؿ ؽر يف صًري مـ آخذ بٔجقز مٚ أنٚ أنف: يًْل

 يف هْٚك وفٔس واؿًل، أمر هذا وهُذا، احلٟ، بًد حٚ افرأس صًر تقؾر جيقز

 افًُس؟ هق مٚ إؿرب، هق افًُس بؾ هبذا، احلٟ خهقصٜٔ ظذ يدل مٚ افؼع

 بجقاز احلٟ، خهص افذي هق ؾام ،شافِحك واظٍقا [ »بٚإلظٍٚء أمر إضالق ؾٔف أنف]

 .افهقاب هق افًُس بؾ افًٚم، إمر خمٚفٍٜ

 مـ شًّف احلديٞ، هذا روى هق افذي -ظْف اهلل ريض- ظّر ابـ أن ٕرى

 يًِؿ وـِْٚ حلٔتف، مـ يٖخذ ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل يرى ًٍٕف افقؿٝ يف ـٚن ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 مٌٚفٌٜ افًِامء مجٚهر يراهٚ درجٜ إػ افًالم، ظِٔف افرشقل اتٌٚع يف ظّر ابـ مٌٚفٌٜ

 أصد وهق خٚفٍف مٚ حلٔتف، مـ يٖخذ افرشقل يرى ٓ ظّر ابـ ـٚن ؾِق مؼوظٜ، ؽر

 .اتٌٚظف ظذ حرصًٚ  افْٚس

 أو حلٔتف، مـ أخذ وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل أن ثٌٝ: يًْل ًٕؿ، :وداخٓة

 ظّر؟ ابـ ؾًؾ مـ: يًْل هذا

 إثٌٚت بْحٚول ٕحـ إمر، شٓؾ: فؽ أؿقل شقف ـْٝ ثٌٝ ـٚن فق :الىٗخ

 .احلديٞ روايتف مع ظّر، ابـ ؾًؾ مـ اشتٌْٚط ضريؼ مـ يٖخذ ـٚن افرشقل  أن

  (:..21.: 9/  21/    وافْقر اهلدى) 
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 الٓحٗة وـ إخذ

 بجقاز تَقل افتل افٍتقى، ظُْؿ يذـر مـ أمس شًّٝ أنٚ بٚفًٌْٜ، :وداخٓة

 صحٔح؟ هذا هؾ ظّرة، أو حٟ ؽر مـ افِحٜٔ مـ إخذ

 .صحٔح مٚئٜ :الىٗخ

 ذفؽ؟ يف احلجٜ مٚ. ضٔٛ صحٔح، مٚئٜ :وداخٓة

 .افهحٚبٜ ؾًؾ :الىٗخ

 .افهحٚبٜ ؾًؾ مـ تذـرت ممـ أمثِٜ فْٚ تذـر ممُـ :وداخٓة

َٔداً  إخذ ظْف ثٌٝ أنف ظّر، ابـ ؾًؾ :الىٗخ ََ  ؿٔد وبٌر وافًّرة، بٚحلٟ ُم

 وجمٚهد هريرة ـٖيب وافتٚبًغ افهحٚبٜ بًض ظـ ورد وـذفؽ وافًّرة، فِحٟ

 .أن ًٕتحيه افذي هذا وؽرمهٚ،

 فٔس افهحٚبٜ ؾًؾ إن: ؿٚل: افرأي هذا بٌر يَقفقن مـ بًض فُـ :وداخٓة

 ريض- ضٚفٛ أيب بـ ظعّ  إػ صحٔح بًْد ذـر وهق ؾٔف، خقفػ إن شٔام ٓ بحجٜ،

تف، إػ تهؾ حلٔتف ـٕٚٝ أنف -ظْف اهلل : وافيٚهر: ؾَٔقل افًٚروغ بغ مٚ وُتأل ُهَ

: ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف ود هذا ٕن افِحٜٔ: مـ إخذ يًٓدون ـٕٚقا  مٚ أهنؿ افهحٚبٜ بَٜٔ مـ

 .ظِٔف ٕتزيد ٓ افْص، طٚهر ؾِْٚ افتقؾر، ود هق ؾٕٚخذ ،شَوِؾروا»

 رواه؟ َمـ افهحٔح، بٚفًْد إثر هذا: أوًٓ . ًٕؿ :الىٗخ

 .ٕٚؿؾ أنٚ أدري، مٚ أنٚ :وداخٓة

 ذـره؟ َمـ ضٔٛ، :الىٗخ

 صح؟ إن فُـ ،-أجوًٚ – أدري مٚ أنٚ :وداخٓة

 صحٚيب يًْل وهذا افهحٚبٜ، بغ خالف ؾٔٓٚ ادًٖخٜ يُقن صح إن :افنٔخ

 مٚ أنٚ فُـ وافْزاع، آجتٓٚد مقارد مـ ادًٖخٜ تُقن ؾحْٔئذٍ  افهحٚبٜ، مجِٜ مـ
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ؼافتَ  ؿٌؾ ادقوقع يف افتقشع أرى َُّ  هذا ذـر بٚفذي تثؼ أنٝ إثر، هذا صحٜ مـ َح

 إشْٚده؟ وصحح إثر

 ؿرأت أنٚ: يَقل ٕٚؿؾ، هق إٕام ظْده، مـ جيتٓد ٓ هق بَِْف أثؼ: يًْل :وداخٓة

 .بف أثؼ ؾَِْف وـذا، ـذا

 افذي مـ ؾَط، َٕؾ ؿؤٜ افَؤٜ فًٔٝ -ؾٔؽ اهلل بٚرك- هق وفُـ :الىٗخ

 ظْف؟ َٕؾ افذي أم أهق صحٔح إشْٚده ؿٚل

 .ظْف َٕؾ افذي: مداخِٜ

 ادَُهِححغ مـ احلديٞ أئّٜ مـ هق هق؟ مـ ظْف، ادَْقل هق :الىٗخ

ٍغ؟ ًِ  وادَُو

 .أدري مٚ :وداخٓة

 جمٓقل؟ ظـ يَْؾ هق: إذاً  :الىٗخ

 .ًٕٔتف أنٚ ـتٚب، ظـ َٕؾ هق ٓ، :وداخٓة

 .ًٕؿ :الىٗخ

 .ظْف َٕؾ افذي افُتٚب ًٕٔٝ أنٚ :وداخٓة

 افْٚؿؾ؟ َمـ. ضٔٛ :الىٗخ

ٔف مك، يف فْٚ أخ :وداخٓة ِّ  حٚجٜ؟ ٓ وآ ُأَش

ًٜ  ذفؽ يف ـٚن إذا: أؿقل ًٕؿ :الىٗخ  .تًّٔف ؾال ؽٌٔ

 .ؽٌٜٔ فٔس ٓ، :وداخٓة

ف: إذاً  :الىٗخ ِّ  .َش

 ادنتٌِغ مـ هذا اهلل، ظٌد بـ إبراهٔؿ افرمحـ ظٌد أبق إخ :وداخٓة
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 .بٚحلديٞ

 آثٚر؟ فف اهلل، ظٌد بـ إبراهٔؿ. ضٔٛ :الىٗخ

 إخ؟ هذا :وداخٓة

 ؽره؟ َمـ هق، ضًًٌٚ  :الىٗخ

 .ذفؽ ٕحق أو ـُتٚب، :وداخٓة

 .ـتٚب ،-مثالً – رشٚفٜ ًٕؿ :الىٗخ

 افنٔخ ؿقل يْٚؿش وإفٌٚين، افٌزال بغ وادٌٚين ادًٚين ـتٚب فف ًٕؿ، :وداخٓة

 يْٚؿش ؾٓق بْهف، آخذ وٓ احلديٞ بروح آخذ أنٚ: افًرة ؾَف مَدمٜ يف افٌزال

 .افيّل إرواء ـتٚب وفف ،..ادًٖخٜ هذه وقء يف ومٌْٚه، احلديٞ مًْك

 بامذا؟ يْتٓل، :الىٗخ

 ادٌْك ـٚن إن: يًْل ادٌْك، ظذ افقؿقف رضورة إػ يْتٓل ًٕؿ، :وداخٓة

 افهحٔحٜ، إحٚديٞ وأرؾض وأتقشع أتَـَجَقز ٓ فُـ أهاًل، ادًْك ظذ يًٚظد

 .ذفؽ وٕحق مىٚبؼ، ؽر ادًْك أن بدظقى

ًٚ؟ وفف ًٕؿ، :الىٗخ  أجو

 ش.افدارمل شْـ بتخريٟ افيّل إرواء» ـتٚب وفف :وداخٓة

 ادخىقط؟ ظٚمل يف تزال مٚ وإٓ إصٔٚء، هذه مىٌقظٜ :الىٗخ

 .ادخىقط ظٚمل يف زافٝ مٚ هق ٓ، :وداخٓة

 فؽ؟ ؿٚل هق أم فف، ـتٚب يف ظْف َِٕتف افذي ؿرأت أنٝ هق :الىٗخ

 .شًّٝ :وداخٓة

 شًّٝ؟ :الىٗخ
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 .ًٕؿ :وداخٓة

 .ظْف َٕالً : أجوًٚ  :الىٗخ

 .ظْف َٕالً  :وداخٓة

 بف؟ تثؼ هذا، افقشٔط إذًامَْىًٜ، افروايٜ، ؾٓذه :الىٗخ

 .أذـر ٓ أنٚ :وداخٓة

 مثؾ صحٜ جداً  ًٕتًٌد ٕنف أن: ٕتقؿػ ٕحـ حٚل، ـؾ ظذ هق هذا :الىٗخ

 .اخلز هذا

 إػ افرجقع أخٔس افهحٚبٜ، ؾًؾ وتًٚرض ثٌٝ، فق صَٔخْٚ يٚ فُـ :وداخٓة

 أوػ؟ افْص طٚهر

 افتل ادًٚئؾ بًض ظـ ُتٚمًٚ  ختتِػ ادًٖخٜ: فؽ أذـره رء هْٚ ٓ، :الىٗخ

 .افْص طٚهر افًِػ بًض ؾٔٓٚ خيٚفػ

ًٚ – بٚز ابـ افنٔخ  يف ويَقل هذا، افْص بيٚهر ُتًؽ وجقد حقل يدٕدن -ضًٌ

 بد؟ ٓ رأجتٓٚ افُٕٚدهِقي رشٚفٜ ظذ تًَِٔف

 .ًٕؿ :وداخٓة

 فق جدًا، خىر أنٚ زظّل يف ـالم هذا افهحٚبٜ، بّخٚفٍٜ يًتد ٓ بٖنف :الىٗخ

ؽ َُ  ٕحـ ؾُٔػ أـثر، مٌَقًٓ  يًْل ـٚن فِهحٚبٜ، ذفؽ ًٌٕٜ يف ذفؽ، صحٜ يف َتَن

 ؾّٓف فًدم إمٚ إٕف: ؾٔف َٕقل أن ظّر، ابـ رأشٓؿ وظذ افهحٚبٜ هٗٓء ٕتهقر

 مـ أنف مع افًالم، ظِٔف افرشقل شْٜ خٚفػ ؾّٓف مع وإمٚ إضالؿف، أو افْص فًّقم

ِّقه ظْف ظرؾْٚ افذي افقحٔد افٍريد افهحٚيب هق افهحٚبٜ، بغ  اتٌٚظف يف وتنّدده ُؽ

ِِٜٔ، مْٓٚ ـٚن مٚ حتك افًالم ظِٔف افرشقل أؾًٚل  ؾام افتًٌديٜ، افًْـ مـ تُـ ومل ِجٌِ

 وؿد افًالم، ظِٔف افرشقل اتٌٚع ظذ احلريص هذا ظّر ابـ مثؾ بٖن: يَٚل أن يُّـ
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ُِف، ؿقَفف يىٚبؼ افًالم ظِٔف افرشقل يرى شْغ، مـ اهلل صٚء مٚ صٚحٌف  وؾًِف ؾً

ًٚ، وافًٍؾ افَقل وخيٚفػ هق يٖيت ثؿ ؿقُفف  هذا مثؾ ظـ يُقن مٚ أبًد ؾٓذا مً

 .افهحٚيب

َسض أن يُّـ ٍْ  مـ -مثالً – إظراب مـ فِهحٚبٜ بٚفًٌْٜ ادخٚفٍٜ هذه مثؾ ُي

 أو افْهٚئح بًض مْف وشّع بف، وآمـ افًالم ظِٔف افرشقل إػ جٚء افذي افٌدو

 صحٛ افذي ظّر ابـ أمٚ بٚديتف، إػ إبِف إػ ؽّْف إػ رجع ثؿ ادًٚئؾ، بًض

 افًالم، ظِٔف اتٌٚظف يف افنديد افٌريٛ احلرص ذفؽ وَحِرَص  افًالم ظِٔف افرشقل

ٌُّف وإٕام رء، يف آتٌٚع مـ فٔس هذا أن أخرون يرى ؾٔام حتك  إػ بف أودى ُح

 جداً  افهًٛ مـ افرجؾ هذا شْٜ، بف فٔس ؾٔام افًالم ظِٔف افرشقل اتٌٚع يف افٌِق

: ؿقفف بذفؽ ويٗـد يًٍِف، افًالم ظِٔف افرشقل يرى رء إػ يٖيت أنف ٕتهقر أن

 .افرشقل مـ شًّف ومٚ افرشقل يف رآه مٚ ؾٔخٚفػ يًٍق، ٓ هق ثؿش افِحك وأظٍقا »

 يًًّف افذي اخلىٚب هذا أن وظَؾ، فٛ ذي ـؾ ينؽ ٓ: اظتَٚدي ويف

 ظِٔف افرشقل ؾؿ مـ مٌٚذةً  خٚصٜ، بهقرة ظّر وابـ ظٚمٜ، بهقرة افهحٚيب

 يف أو افزمٚن آخر يف يٖيت آخر رجؾ أِي  مـ فف أؾٓؿ هق شُٔقن أذٕف، إػ افًالم

 .مٌٚذة ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل مـ يًًّف مل فُْف افزمٚن، ؿديؿ

َٔد ظّر ابـ فُـ :مداخِٜ  ؾَط؟ افًّرة أو بٚحلٟ صٔخ يٚ َؿ

 يهر ممُـ مًٖخٜ هذه ثؿ وذاك، هذا ظْف ثٌٝ إًٍٓٚ  فؽ ؿِٝ أنٚ ًٕؿ :الىٗخ

ٌٛ وافًّرة احلٟ يف ظّر ابـ بًٍؾ إخذ ترى أنٝ مثاًل، وبْٔؽ بْْٔٚ ًَ  افذي فِ

ِرؿقن ٓ وأمثٚفف بٚز ابـ افنٔخ فُـ ذـرتف، ٍَ  فٔس ؾٚدقوقع ظّر، ابـ ؾًؾ أنف ُي

 .مىًَِٚ  أو وافًّرة احلٟ يف اإلضالق، و افَٔد مقوقع أن

ءً  أنف: أن ادقوقع  ؽرمهٚ يف إخذ ـٚن أو وافًّرة، احلٟ يف إخذ ـٚن شقا

،ًٚ  ـؾ وهذا، هذا يف ؾرق ٓ افًِؿ، أهؾ مـ وؽره بٚز ابـ ٕير وجٜٓ يف ؾٓق أجو

 .مٍٓقمٓؿ يف افْص خيٚفػ ذفؽ
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 .ًٕؿ :وداخٓة

 ظْف ثٌٝ بٖنف أجٌتؽ أين ظذ افتٍٚصٔؾ، يف أن ٕدخؾ مٚ ٕحـ فذفؽ :الىٗخ

 .افًٚم افْص أجزاء مـ جزء هق وإٕام ؿٔدًا، فٔس هذا ؾٚفَٔد اإلضالق،

 .ًٕؿ :وداخٓة

 .ادقوقع يف ٕيري وجٜٓ ؾٓذا :الىٗخ

 أن فدرجٜ افْٚس بًض يًتٌِٓٚ فٍتقاك، بٚفًٌْٜ: صٔخْٚ يٚ فُـ :وداخٓة

 .تيٓر تُٚد ٓ هُذا، تُقن حلٚهؿ

 افرز؟ ـحٌٚت افُٕٚدهِقي، ؿٚل مثِام :الىٗخ

 تُقن وأهنٚ افِحٜٔ، بتقؾر ادًِؿ شّٜٔ يٌدوا ؾال ـذفؽ هق ًٕؿ :وداخٓة

 .ذفؽ وٕحق شٚبٌٜ

 يتجٚوزه ٓ َحَداً  فف وٕوع بٚفتقؾر َٕقل ٕزال ٓ ٕحـ فُـ ًٕؿ، أي :الىٗخ

 ظّر؟ ابـ ظـ ثٌٝ مٚ وهق مًِؿ،

 افٌَوٜ؟ هق افذي :وداخٓة

 .ًٕؿ أي :الىٗخ

 يٖخذ؟ ٓ افٌَوٜ بًد أنف افٍتقى جمّؾ ـٖن: إذاً : يًْل :وداخٓة

 .ًٕؿ أي :الىٗخ

 .افَٔد إػ رجًْٚ: ؾ٘ذاً  :وداخٓة

 ؿٔد؟ أَي  افَٔد، :الىٗخ

 .اظتّر أو حٟ إذا ـٚن ؿٔد هق افذي :وداخٓة

 وؿٔد زمْل، ؿٔد: أن ؿٔديـ ظْدٕٚ يف -ؾٔؽ اهلل بٚرك- ٓ ٓ، ٓ، :الىٗخ
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 .مقوًل

 ؾِٔس افِحٜٔ، يف أن َبْحُثْٚ ؾْحـ بٚفزمـ، يتًِؼ وؿٔد بٚفِحٜٔ، يتًِؼ ؿٔد

 .ظالؿٜ فذفؽ

 .يًْل اتوحٝ هُذا :وداخٓة

 .هلل احلّد :الىٗخ

 (:..60/..:   12/   وافْقر اهلدى)

 الّبًة عذ زاد وا أخذ

ًٚ  أن ًِٕؿ :افًٗال ًٜ  أحٚديث  طٚهرهٚ ـٚن وهل افِحٜٔ، إظٍٚء يف وردت مًتٍٔو

 أو حٟ إذا ـٚن أنف: »ظّر ابـ اهلل ظٌد حديٞ أن وًِٕؿ وافقجقب، إمر

 ظـ زاد مٚ شقاء افِحٜٔ، مـ إخذ جقاز ظذ دفٔؾ هذا ؾٓؾش حلٔتف مـ اظتّرأخذ

  اجلٌٕٚغ؟ مـ أو افٌَوٜ،

 وإٕام جيٛ، وٓ افِحٜٔ إظٍٚء جيٛ بّقوقع ظالؿٜ هلٚ فٔس افَؤٜ هذه :افنٔخ

 صح؟ جيقز، ٓ أو مْٓٚ، إخذ جيقز هؾ

 . ًٕؿ :افًٚئؾ

 فف ظّره أو بحٟ ـقٕف بخهقص هق بف ُتًُؽ ـٚن إذا ظّر ابـ أثر :افنٔخ

  تًْل؟ اخلهقصغ ؾٖيُّ  جقاب، فف اخلهقص هبذا يُـ مل ـٚن وإذا  جقاب،

 ش اظتّر أو حٟ إذا» ـٚن ؿٚل خهقص، :افًٚئؾ

  ادقوقع؟ ظْدك َتٌَر ش اظتّر أو حٟ» افَٔد هذا ارتٍع ؾ٘ذا ضٔٛ، :افنٔخ

 . ادقوقع ظْدي يتٌر ًٕؿ آخر، دفٔؾ هْٚك يُـ مل مٚ :افًٚئؾ

 وافًّرة، احلٟ ؽر يف حتك يٖخذ ـٚن أنف ظّر ابـ ظـ ثٌٝ فق يًْل، :افنٔخ
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 . أنٚ أطـ مٚ  اإلصُٚل، يْتٓل يًْل

 ! صٔخ يٚ اإلصُٚل يْتٓل ٓ ل بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

 . حقفف دٕدٕٝ أنٝ بْٔام صٚظره، أنٚ افذي هذا :افنٔخ

 . صٔخ يٚ ًٕؿ :افًٚئؾ

 يٖخذ ـٚن: يًْل واإلضالق، افَٔد ظْف ثٌٝ: َٕقل فإلؾٚدة: إذاً  ضٔٛ، :افنٔخ

 -يًْل– افذي وافًّرة، احلٟ ؿٔد دون حلٔتف مـ يٖخذ وـٚن  وافًّرة، احلٟ يف

 ب٘ظٍٚء افرشقل أمر ظّقم ختهٔص جيقز هؾ: تَقل أن تريد ـٖنؽ: مْؽ أؾّٓف

ًٚ، وإٕام وظّرة حٟ بالش أو ادىِؼ ظّر ابـ بًٍؾ افِحٜٔ  هق هذا ؾٖطـ مىَِ

  أـذفؽ؟ شٗافؽ،

 .افتَٔٔد ظذ مَتك بس ر، أول ظذ ـٚن فُـ شٗال، هذا ًٕؿ، :افًٚئؾ

 ادىِؼ وجٚء ادَٔد جٚء ؾٚئدة، احٚر ظذ خذهٚ: ؾِذفؽ ًٕؿ، أي :افنٔخ

،ًٚ  ؾٚئدة وخذهٚ وافًّرة، احلٟ وؽر وافًّرة احلٟ يف يًٍؾ ـٚن ظّر ابـ ؾًـ أجو

 مـ احلََٜٔ يف وهذا ًٕؿ، أي -أجوًٚ – ظّر ابـ ؽر ظـ جٚء إخذ أن أخرى

 افْٚس يْٓقن وفذفؽ وافٍوؾ، افًِؿ أهؾ مـ ـثر أذهٚن ظـ تٌٔٛ افتل إمقر

قا : »افْص ظّقم ظْد يٍَقا  أن يريدون ٕهنؿ حلٔتٓؿ، مـ يٖخذوا بٖن ادِتزمغ ٍُّ  ُح

 أو افًٚم افْص ظْد ادًِؿ يَػ أن أي إصؾ، هق وهذاش افِحك وأظٍقا  افنٚرب

 .بدفٔؾ إٓ ؿٔد أو بتخهٔص ظِٔف خيرج وٓ ادىِؼ،

 افًٍؾ وفٔس ظّر ابـ وؾًؾ افتَٔٔد، يف ظْدٕٚ افدفٔؾ أن أرى أنٚ: ؾٚٔن 

 يَقفقن افذيـ ٕن افىريؼ، ٕهػ إػ ئٍد هذا أن مع وافًّرة، احلٟ يف اخلٚص

ِقُزون ٓ إضالؿف، أو ظّقمف ظذ إمر بتٍْٔذ  ،ظّرة يف وٓ حٟ يف ٓ ذفؽ جُيَ

 واوح؟

 : بٕٔٚف يٖيت حٚ وذفؽ حجف، هْٚ ظّر ابـ ؾًؾ إن: أؿقل ؾٖنٚ 
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 تتًِؼ حََٜٔ ًٕتحي أن فًٍِف افتَٔٔد فٍٓؿ يٌٌْل ظْٓام اهلل ريض ظّر ابـ

 رواتف، أحد هق ظّر ابـ أنش افِحك وأظٍقا  افنٚرب حٍقا » ذـره افًٚبؼ بٚحلديٞ

ٌِف مٚ ـثراً  ؾَٜٓٔ ؿٚظدة تٖيت وهْٚ  مع بًوٓؿ تْٚؿنٓؿ أثْٚء يف افًِؿ أهؾ ظِٔٓٚ ُيَْ

 وهذاش ؽره مـ بّرويف أدرى افراوي» :ؾَٔقفقن اخلالؾٜٔ، ادًٚئؾ بًض يف بًض

: افًالم ظِٔف ؿقفف ـّثؾ احلديثٜٔ، افْهقص بًض مـ مًتَك شِٔؿ، ـالم

 اخلز فٔس: »أخرى روايٜ فف احلديٞ وهذاش افٌٚئٛ يرى ٓ مٚ يرى افنٚهد»

 شـٚدًٚيْٜ

 أخٔف مع افًالم ظِٔف مقشك ؿهٜ حُك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن: احلديٞ هذا وشٌٛ 

 وتًٚػ، تٌٚرك ربف مْٚجٚة إػ ذهٛ حٚ أنف أخرى، جٜٓ مـ وؿقمف جٜٓ، مـ هٚرون

ََِػ  ئٔؾ، بْل وظذ افٔٓقد ظذ أخٚه وَخ  فف جًداً  ظجالً  بًده مـ ؾٚختذوا إها

 ؾِام صٚهد، حٚ إٓ افدئْٜ افٌرة أخذتف مٚ  بٚخلز، وأخزه مقشك رجع ؾِام خقار،

 ش.ـٚدًٚيْٜ اخلز فٔس:  »افًالم ظِٔف ؿٚل صٚهد

 إذا  وافتجربٜ، بٚفًّؾ افْٚس ظْد مًروؾٜ ؾىريٜ بدُّئٜ يًْل احلََٜٔ، وهذه 

 وهق شْغ افًالم ظِٔف افرشقل مع ظٚش مجًًٔٚ  ًِٕؿ ـام ظّر ؾٚبـ ـذفؽ، إمر

 .احلديٞ هذا مْف شّع

 أنف وافًالم افهالة ظِٔف مْف بٚدنٚهدة يًِؿ ـٚن إذا ظّر ابـ أن اظتَٚدي ؾٍل 

ًٚ، مْٓٚ يٖخذ ٓ رًة، مْٓٚ يٖخذ أن ظّر ابـ مًتحٔؾ مىَِ ًْ  أنف مـ ظْف ُظِرف حٚ َص

 ؿد افتل إمقر بًض يف حتك بف، آؿتداء ظذ حرصًٚ  ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أصحٚب أـثر ـٚن

ر َُ َتْْ ًْ  .فديُؿ مًروف هذا وأطـ ؽره: مـ ظِٔف ُت

 ـٚن - إًٍٓٚ  ذـرٕٚه بًوٓٚ ترمجتف افذي - اجلِٔؾ افهحٚيب هذا ـٚن ؾ٘ذا 

 يًّع مل أو هق، يره مل ؾِق افًالم، ظِٔف بٚفرشقل آؿتداء ظذ إصحٚب أحرص

ًٚ  إؿؾ ظذ مْف  هْٚ؟ إػ واوح أبدًا: ذفؽ فًٍٔؾ ـٚن مٚ فألخذ، جمٚل فف يًٍح صٔئ

 خره،آ إػ... وو افْخًل وإبراهٔؿ هريرة ـٖيب افًِػ بًض أن ذفؽ إػ أنوؿ ؾ٘ذا

 أنٚ أؿقل ٓ افذيـ أن ذفؽ إػ إوؿ ثؿ حلٔتٓؿ، مـ يٖخذون -أجوًٚ – يًٍِقن ـٕٚقا 
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 ظـ َٕؾ أحد مٚ: يَقفقن بًّقمف، أو احلديٞ بّىِؼ حيتجقن افذيـ فُـ.... أظِؿ

 ؾالن حلٔتٓؿ مـ أخذوا مـ أخذوا، ٓ،: هلؿ ؾَِْٚ يٖخذ، ـٚن أنف افهحٚبٜ مـ أحد

 خرط يَٚل ـام ذفؽ ودون افًُس، فْٚ يثٌتقا  أن أن هؿ ظِٔٓؿ وؾالن، وؾالن

 افًِؿ، ظدم جمرد إٓ ظْدهؿ فٔس يٖخذون، ـٕٚقا  مٚ أهنؿ افًُس؟ هق مٚ! افَتٚد

 افًِؿ يًتقجٛ ٓ بٚفقء، افًِؿ ظدم: »جداً  شِٔامً  ـالمًٚ  يَقفقن افًِؿ وأهؾ

 .شبًدمف

 ٓ يٖخذ، ـٚن افهحٚبٜ مـ أحداً  أن يًِّقن ٓ وظّرو، وبُر وزيد أنٚ ؾُقن 

 هٔؽ ممُـ ،جٓؾ هذا ظِامً  فٔس هذا يٖخذ، ٓ ـٚن افهحٚبٜ مـ أحداً  أن يًْل

ًٚ – ذـرٕٚه بام إتَؾ اإلمُٕٚغ أحد فُـ هٔؽ، وممُـ  هريرة وأيب ظّر ابـ ظـ -إٍٓ

 .افهٚفح افًِػ مـ وؽرهؿ

 حيُل - افتٚبًغ مـ ًِّٕف ـام وإبراهٔؿ - حيُل افْخًل إبراهٔؿ أن ذهْل ويف 

 .جداً  ُمٓؿ ٕص وهذا حلٔتٓؿ، مـ يٖخذون ـٕٚقا  أهنؿ

 فٔس افِحٜٔ ب٘ظٍٚء افًالم ظِٔف افرشقل أمر إن: َٕقل أن ًٕتىٔع هذا وظذ 

ًٚ  ثٌٝ ٕنف وصّقفف، إضالؿف ظذ ًٚ، ظِامً  وزهنؿ هلؿ ممـ ظِّٔ ٌََقا  مٚ أهنؿ واتٌٚظ  هذا َض

 .إضالؿف ظذ احلديٞ

 يف وهل ادٌٚحثٚت، مـ ـثر يف أنٚ ؿِٝ إخرى إمثِٜ مـ  ؽره ومـ هْٚ مـ 

ـْ  جداً  مّٜٓ ظِّٜٔ ؿٚظدة احلََٜٔ  توؾ افتل ادًٚئؾ ظؼات أدرك هبٚ تٍَف َم

ؾُّ : »ؾٖؿقل جتقز، ٓ أو ذظًٚ  جتقز هؾ أمرهٚ، حََٜٔ مًرؾٜ يف إذهٚن  مل ظٚمٍ  ٕصٍ  ـُ

 مش وآ افُالم هذا واوحش بًّقمف آحتجٚج جيقز ؾال ظّقمف، ظذ افًّؾ جير

  واوح؟

 ؾراد ـثرة، أجزاء حتتف يدخؾ افًٚم افْص أن اجلّٔع ظذ خيٍك ٓ يًْل،

ئف، مـ جزء ظذ افًٚم افْص هبذا آشتدٓل  بدٓفٜ مؼوع أو ُمرم إمٚ ٕنف أجزا

 ـٚن إذا إحٔٚن مـ ـثر يف جيقز ٓ بٚفًّقم آشتدٓل ؾٓذا افًٚم، افْص أجش
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 ذفؽ وقء ظذ افًّؾ، ظِٔف جيرِ  مل أو افًّؾ ظِٔف جرى جزًءا ينّؾ بف آشتدٓل

 أجديْٚ، بغ أن هق افذي ادثٚل بٚفًّقم ٕحتٟ ٓ أن أو بٚفًّقم: ٕحتٟ أن يٌٌْل

ِثُؾ  وبًوٓٚ افٔقم، حٔٚتْٚ واؿع مـ بًوٓٚ أخرى بٖمثِف ٕٖيت أن وًٕتىٔع َّ  ُتثٔالً  هبٚ ُٕ

 .افَٚظدة هذه فتقؤح

قا » ظٚم إمر: أجديْٚ بغ ادثٚل  ٍُّ  آشتدٓل يرادش افِحك وأظٍقا  افنٚرب ُح

ًٚ، إخذ جيقز ٓ بٖنف  هبذا ٕٖخذ مٚ: إذاً  ُأِخذ:َ أنف َدَفتْٚ افًِّٜٔ احلٔٚة فُـ مىَِ

ًٚ  ثٌٝ ٕنف افًّقم  .إخذ وهق خالؾف، ظِّٔ

  ًٚ ًٚ، مًُقشًٚ  إمر يُقن أحٕٔٚ د ُتٚم  ذظٜٔ ظذ افًٚم بٕٚمر آشتدٓل يرا

 يهح ٓ حْٔئذٍ  إوفغ، افًٌٚدة أهؾ مـ إفْٔٚ ُتَْْؾ مل افًٌٚدة وهذه مٚ، ظٌٚدة

ٚ، بدظٓؿ ظذ ادٌتدظغ أؿررٕٚ وإٓ بٚفًّقم، آشتدٓل َٓ ِِ  وجف ظذ بدظٜ أي ٕن ـُ

 بٚفٌدظٜ افنٚضٌل اإلمٚم ئًّف مٚ إػ مًَّْٜ ـٕٚٝ إذا -وبخٚصٜ- إرض

 ذفؽ مع افًْٜ، يف أو افُتٚب يف دفٔؾ افٌدظٜ هلذه يُقن أن إٓ يُّـ ٓ اإلوٚؾٜٔ،

 .بدظٜ هذه َٕقل ٕحـ

 أنتؿ افَٚظدة، هذه تٍٓٔؿ أجؾ مـ أتخِٔف أنٚ وآخر ظّع بّثٚل ٕٖتُٔؿ وأن 

رًا، واظتّرتؿ حججتؿ وؿد تًرؾقا   -أجوًٚ  هْٚ-و ادهِغ، مـ ـثراً  هْٚك أن مرا

 واوح  افرـقع، مـ افرأس رؾع بًد افٔنى ظذ افّْٔك افٔد يوًقن أن ٕراهؿ

 افْص دفِٔٓؿ؟ هق مٚ افًِؿ، يف وزهنؿ هلؿ منٚيخ يًٍِف افرـقع، بًد افٌَض هذا

 مـ رأشف رؾع إذا ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل أن حديٞ أبداً  ظْدهؿ فٔس افًٚم،

 هْٚك وفُـ أبدًا، حديٞ هْٚك فٔس افهالة، يف افٔنى ظذ افّْٔك ووع افرـقع

ش افٔنى ظذ افّْٔك ووع افهالة يف ؿٚم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن: »ظٚم حديٞ

 افرـقع، بًد افذي افَٔٚم أي وافثٚين، إول افَٔٚم ينّؾ افهالة، يفش ؿٚم» ؿٚفقا 

 إنٌٔٚء مًؼ أمرٕٚ» أنف أخرى أحٚديٞ -مثالً – ـذفؽ افًٚم، بٚفْص اشتدٓل هذا

 ش.افهالة يف افٔنى ظذ افّْٔك افٔد بقوع:  مْٓٚ بثالث،

 .افرـقع بًد افثٚين وافَٔٚم إول، افَٔٚم: ؾٔنّؾ مىِؼ هذا: ؿٚفقا  
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 افًّؾ جرى يُقن أن إمٚ ٕنف حٚذا؟ جدًا، واهل آشتدٓل هذا أن ٕرى ٕحـ 

 افذي ظِٔف، ظّؾ جير مل أنف وإمٚ افًالم، ظِٔف ُمّد رأشٓؿ وظذ افًِػ ظْد ظِٔف

 أن ظِٔٓؿ افًٚمٜ، بٕٚحٚديٞ يًتدفقن افذيـ ـٓٗٓء ظِٔف افًّؾ جرى أنف َيَدِظل

 وجقد ٓ وهذا افرـقع، مـ رأشف رؾع بًد صدره ظذ يديف ووع افرشقل أن يثٌتقا 

ًٚ، فف  يٖتقا  أن: أي افٍْل، يثٌتقا  أن إػ بحٚجٜ فًٔقا  ذفؽ يًٍِقن ٓ افذيـ إضالؿ

ش افرـقع مـ افرأس رؾع بًد افٔنى ظذ افّْٔك يوع اهلل رشقل ـٚن مٚ»  بروايٜ

ًٚ  ترـٝ مٚ: »ُمهقرة افًٌٚدات ٕن حٚذا؟ بحٚجف، فًٔقا  ِربُؿ صٔئ ََ  إٓ اهلل إػ ُي

َؾ  ـام فَْؾ ادُٚن هذا يف يوع افًالم ظِٔف افرشقل ـٚن ؾِقا  ،شبف أمرتُؿ َِ  افقوع ُٕ

 َٕؾ ـام إفْٔٚ َٕؾ ـٚن افثٚين ادقوع يف يوع افرشقل ـٚن فق ٓ، إول، ادُٚن يف

ؾ مل ؾ٘ن إول، افَٔٚم يف افقوع إفْٔٚ ََ  ظّع دفٔؾ هذا افثٚين افَٔٚم يف افقوع ُيْْ

 .ذفؽ يًٍؾ يُـ مل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ادًِّقن، ظِٔف جرى

 أو أؿقى، وهل افرشقل أؿقال مـ ـٕٚٝ شقاء افًٚمٜ، بٕٚدفٜ ؾٚٓشتدٓٓت 

 مـ أـثر ُمُّف بدؿٜ تٌَك افرشقل أؿقال ٕن دوهنٚ، وهل افهحٚبٜ أؿقال مـ ـٕٚٝ

 اشتنُٚل أو شٗال فف أحد يف وٓ بهدده، ـْٚ حٚ واوح ادثٚل هذا..افهحٚيب ؿقل

  ًٕؿ ..ثٚين مثٚل ظذ ْٕتَؾ أن ؿٌؾ

  افٌَوٜ؟ ظـ زاد مٚ ظذ يَتك إخذ، دَدار بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

 ممُـ هذه صًرات افٌَوٜ حتٝ زاد ؾام حلٔتف، ظذ ؿٌض إذا ًٕؿ :افنٔخ

 .يَهٓٚ

 افًروغ؟ مـ :افًٚئؾ

 . شٗال فف أحد يف أجوًٚ  ممُـ ؿٌوف، أـثرمـ ـٕٚقا  إذا افًروغ مـ :افنٔخ

 ممٚ ٕٖخذ أن جيقز ؾٓؾ، ؽرهٚ أو افٌَوٜ حددوا مٚ، ظّر ابـ ؽر روى :افًٚئؾ

  ظّر؟ ابـ ؾًؾ ظذ َٕتك أو افٌَوٜ دون
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98 

 . احلديٞ راوي ـقٕف هق مزيٜ فف ٕن ظّر، ابـ ؾًؾ مٚ ظْد َٕػ ٓ، :افنٔخ

 . صٔخْٚ ؿقي وٚبط هذا :افًٚئؾ

 مٚ ؾُثراً  أووح، بهقرة افَؤٜ ُيَقِوح مثًٚٓ  أرضب أنٚ ًٕؿ، أي :افنٔخ

 وأرادوا افًك، أو افيٓر وؿٝ يف ادًجد مجٚظٜ دخؾ إذا: ادْٚشٌٜ هذه يف أؿقل

 ٕٚحٜٔ يْتحل واحد ـؾ افهقاب، هق وهذا افٔقم يَع وـام افٌَِٜٔ، افًْٜ يهِقا 

 بٔهع ورآهؿ هٚجلامظف دخِقا  وحٚ ؾُرة، فإلًٕٚن بدا ؾِق ،وحده افًْٜ ويهع

ًٕٚ، أجش  اهلل َيدُ : »ؿٚل وافرشقل افهالة يف بْتٍرق احْٚ فٔش يٚمجٚظف تًٚفقا  وحدا

 صالة: »وؿٚلش أخره إػ... افٍرد صالة تٍوؾ اجلامظٜ صالة: »وؿٚلش اجلامظٜ ظذ

ش اثْغ صالة مـ أزـك افثالثٜ وصالة وحده، صالتف مـ أزـك افرجؾ مع افرجؾ

 ـُِؿ ٓ؟ وآ مؼوظٜ اجلامظٜ هذه هؾ ترى مجٚظٜ، ٕهع تًٚفقا  وهُذا،

 يف مٚ ـامن افهالة؟ هذه ظـ هنل يف ضٔٛ، ،مؼوظٜ مق ٓ: بتَقفقا  واحد وبهقت

 .مجٚظٜ افرواتٛ افًْـ تهِقا  ٓ: افرشقل ؿٚل مٚ هنل، يف مٚ هنل،

 ٓ افْٓل هذا فُـ افرشقل، هنك: اخلٚصٜ بىريَتل بَقل أنٚ بَقل أنٚ فُـ 

 إٕام افْٚس، خٚصٜ ـؾ ؾّٓف يف  ينسك ٓ حتك بؾ افْٚس، ظٚمٜ ؾّٓف يف ينسك

 .بًض دون بًض

 افذيـ ٕن افًٔئٜ، وافٌدظٜ احلًْٜ افٌدظٜ مًٖخٜ يف اخلالف جٚء هْٚ ومـ 

ؾُّ : »افًالم ظِٔف افرشقل ؿقل ؾّٓقا  مٚ حًْٜ بدظٜ هْٚك إن: يَقفقن ٍٜ  ـُ  بدظ

ّٔدة، أهنٚ إٓش افْٚر يف والفف وـؾ والفٜ ََ  .والفٜ بدظٜ ـؾ فًٔٝ أي ُم

 اهلل َوّؾَْٚ افذيـ ؾْحـ إمٜ، يف وؿًٝ افتل اخلالؾٚت أظجٛ مـ هذا: يًْل 

دهٚ افتل افًئّٜ افَٚظدة هذه ٍٕٓؿ أن ورمحتف بٍوِف وجؾ ظز ًَ  يف ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل َؿ

 وـؾ ،والفٜ بدظٜ وـؾ: »ؾَٔقل وؽرهٚ، اجلًّٜ يقم خىٌف يف افًٚمٜ، ادجتًّٚت

 .وصّقهلٚ إضالؿٓٚ ظذ ؾّْٓٚهٚش افْٚر يف والفٜ

ًٚ – فُؿ صقرهتٚ افتل افهقرة هبذه إًٕٚن يٖتْٔٚ حْٔام   مجٚظٜ، ٕهع تًٚل -إٍٓ
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 ظِٔف صِقا » ؿٚل اهلل  ظِْٔٚ، بتُْر ظؿ فٔش أخل يٚ فٔف افٌدظٜ، أهؾ ظذ هذه ُتق

  ظِْٔٚ بُْٔروا أخًٔقا ش تًِٔام وشِّقا 

ًٚ – فُؿ صقرهتٚ أنٚ افتل افهقرة  هذه تْىع َظؿّ  ؾ٘ذا  يتٖشًقا  مل افذيـ ظذ -إٍٓ

 يْىع ؾام ٕحـ أمٚش افْٚر يف والفٜ وـؾ والفٜ بدظٜ ـؾ» افًئّٜ افَٚظدة هبذه

 .بدظٜ هذه افًْـ يف مجٚظٜ افهالة شبدظٜ هذه»: وَٕقل هلل، واحلّد إمر ظِْٔٚ

 مٚ هنل، ظِٔٓٚ يف مٚ ٓ، هنل؟ ظِٔٓٚ يف: افًٚبؼ فًٗافْٚ ٕرجع ظِْٔٚ صق ضٔٛ، 

 ـؾ: »افًالم ظِٔف ؿقفف حًٌْٚ ٕحـ فُْْٚ يريدون، ـام يٍّٓقن ـام هنل ظِٔٓٚ يف

 .ادًْك هذا يف ادًروؾٜ وإحٚديٞش افْٚر يف والفٜ وـؾ والفٜ بدظٜ

 افًٚمٜ، إدفٜ يف داخِٜ وهل اجلامظٜ هذه أنُرٕٚ افذي افٌٚب هذا ٍٕس مـ: إذاً  

 افقوع هذا: بَْقل ـْٚ ـام افًِػ، إفٔٓٚ فًٌَقٕٚ ظٌٚدة ـٕٚٝ فق افًٌٚدة هذه: َٕقل

 هذا تنّؾ هبٚ حيتجقن افتل افًٚمٜ إدفٜ وـٕٚٝ مؼوظًٚ  ـٚن فق افثٚين، فَِٔٚم

بْٚ ـٚن يًِّقا  مل ؾ٘ن افنّقل، هبذا يًِّقهنٚ افًِػ ـٚن حْٔئذٍ  ادُٚن،  جقا

 فًِّقا  افًٚمٜ إدفٜ يف داخالً  ذفؽ ـٚن فق افًْٜ، جلامظٜ بٚفًٌْٜ ـَقفْٚ ومقؿٍْٚ

 هذا ظذ افًّؾ جرى هؾ فُـ ظٚم، ٕص هذا افِحك، أظٍقا : إذاً  واوح؟ هبٚ،

 مٚ ظْدٕٚ وفٔس افًِػ، ظـ ٕهقص ظْدٕٚ ٕنف فٔش؟ ٓ، اجلقاب افًٚم، افْص

 راوي بدفٔؾ جيقز افٌَوٜ دون مٚ إخذ أن آشتدٓل فْٚ ؾٚشتَٚم خيٚفٍٓؿ،

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد افًِػ، مـ ذفؽ يف تٚبًف ومـ ظّر ابـ احلديٞ

  (00: 48: 69/ 257/ وافْقر اهلدى)

  (00: 12: 16/ 257/ وافْقر اهلدى)

 الٓحٗة وـ إخذ حدود

 ـذا؟ أو افقجف مـ أو افذؿـ حتٝ مـ إخذ جيقز هؾ فِحٜٔ بٚفًٌْٜ: ادَِل

 .أشئِٜ ثالثٜ اهلل صٚء مٚ شٗافؽ ؾال، افقجف مـ أمٚ. ؾال افقجف مـ أمٚ :الىٗخ
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 ؾٓق اخلديـ ظذ يٌْٝ افذي افنًر ٕن جيقز: ؾال افقجف مـ افِحٜٔ أخذ أمٚ 

 أمٚ. افِحٜٔ مـ فٔس ٕنف ؾٔجقز: احلِؼ ظذ يٌْٝ افذي افنًر أخذ أمٚ. افِحٜٔ مـ

 .ؾال وإّٓ  جٚز، افٌَوٜ ظذ زاد مٚ: تٍهٔؾ ؾٍٔف افِحٜٔ ٍٕس مـ إخذ

 ظٚم؟ هذا :وداخٓة

 .هُذا إٓ تتهقر مٚ :الىٗخ

 ظّر؟ بٚبـ خٚص أو :وداخٓة

 بٚبـ خٚصًٚ  فٔس حُؿ هذا ظْف، يرى اهلل ظّر ابـ مع ٕحُل أن :الىٗخ

 .افًٚدغ رب َخّهف بحُؿ ادًِّغ ظذ ّتٚزي ٓ ظّر وابـ ظّر،

 ..وـٚن ؾًِف ظذ :وداخٓة

 .بف خٚص احلُؿ هذا إن يَٚل ٓ فُـ ًٕؿ، :الىٗخ

 خٚص إٕف يَٚل أن أمٚ يُّـ، مًِٔش يًٍِف، ـٚن بام يتًِؼ شٗال ظْدك ؾٔف 

 .ٓ ظّر بٚبـ

ًٚ، هريرة أيب ظـ هذا ثٌٝ بؾ ؾَط، ظّر ابـ ظـ هذا يثٌٝ مل: أوًٓ    وثٌٝ أجو

 ـٕٚقا : ؿٚل افْخًل يزيد بـ إبراهٔؿ وهق أحدهؿ بؾ افتٚبًغ، مـ واحد مٚ ؽر ظـ

 .افهحٚبٜ يًْل؟ مـ ـٕٚقا  بهٌٜٔ حتدث إذا افتٚبًل حلٔتٓؿ، مـ يٖخذون

 بف تٍرد ظّر ابـ يُـ مل افِحٜٔ مـ إخذ أن ظديدة، ٕهقص ظْدٕٚ ؾٔف: ؾ٘ذاً  

 ظِٔف افرشقل بٖن افًًقديغ ادنٚيخ بًض مـ تًًّف ؿد ومٚ افهحٚبٜ، دون

ًٚ، فف أصؾ ٓ ـالم هذا حلٔتف، مـ يٖخذ ٓ ـٚن افًالم  مْٓؿ ؿٚئؾ ؿٚل وإٕام إضالؿ

 حديٞ حتك يقجد ٓ ومٚصٔغ، افْٚس مٌّوغ وامش، يدك هٚت وبًديـ

 ؾٓؿ مـ افُالم هذا مثؾ يّق وإٕام يٖخذ، ٓ ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل أن مقوقع

: تًٚػ ؿٚل ـام وافْٚس روايٜ، يهٌح افَقل هذا ثؿ ؿقًٓ، يهٌح افٍٓؿ هذا ثؿ خىٖ،

ـَ ﴿ ُِ َثرَ  َوَف ـْ قنَ  ٓ افَْٚسِ  َأ ُّ َِ ًْ  .شٚهقن ؽٍِٜ يف هؿ ،[487:إظراف﴾ ]َي
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،ش افِحك وأظٍق افنٚرب حٍقا : »ادًروف احلديٞ ادقوقع أصؾ   ٕص أظٍقا

 .مىِؼ

 ٕص شافِحك أظٍق» جدًا، جداً  جداً  مّٜٓ ؿٚظدة هذه افٌَض، دقوقع ٕرجع 

 .مىِؼ

 أو ظّقمف ظذ يٌَك أن يٌٌْل ظٚم، ٕص ـؾ أو مىِؼ، ٕص ـؾ أن: افَٚظدة 

ًٚ، ـٚن إذا خيههف مٚ جٚء إذا إٓ إضالؿف، ظذ  .مىًَِٚ  ـٚن إذا ئَده مٚ أو ظٚم

ض ٕيروا  ٚيخ ًب خرـي خٚصٜ- ادن ؿ ادٖت  ظِٔف افرشقل أن ٕهًٚ  وجدوا مٚ -مْٓ

خذ ـٚن افًالم ًف، افُالم هذا مًٓؿ أؿقل وأٚن حلٔتف، مـ ٖي ؿ أزيد فُـ ٍٕ يت مٚ ظِٓٔ  :ٖي

 مْف أحًـ  هق مٚ ظـ ؾوالً  مقوقع، حديٞ وٓ يقجد ٓ إٕف: إًٍٓٚ   ؿِٝ أنٚ

 .يٖخذ ٓ ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل أن ؤًػ،

ؿ أزيد أٚن بؾ  ن ظِٓٔ تٜ افُٛت أحد افسمذي رواه حدٞي ؾٔف: وأؿقل ٔا  افرشقل أن اًف

خذ ـٚن افًالم ظِٔف ـ وَظْرِوٓٚ، ضُقهلٚ مـ ٖي ًٔػ افروايٜ حٞٔ مـ احلدٞي هذا ُف  و

داإلش ِرج ٓ ٕحـ وفذفؽ جداً، ْٚ ًَ د أن جيقز ٓ ٕنف حقفف، ٕدٕدن وٓ ظِٔف ُٕ ّت ٍٜ  ظذ ًٕ  رواي

ٚ تثٌٝ مل ٌٓت ٌل إػ ًٕ  .ملسو هيلع هللا ىلص اْف

ًٚ – إفٔٓؿ ادنٚر هٗٓء جيد مل ؾِام  ًٚ  -إٍٓ  يٖخذ ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل أن حديث

 افِحٜٔ إظٍٚء جيٛ: وؿٚفقا ش افِحك وأظٍقا : »افْص ظّقم دظْ وؿٍقا  حلٔتف، مـ

،ًٚ  متًٌديـ فًْٚ وٕحـ رأجف، هذا: ؿٚفقا  افهحٔحٜ ظّر ابـ روايٜ أمٚم وؿٍقا  مىَِ

 .افٌُٚر إصحٚب مـ ـٕٚقا  وفق افرجٚل برأي

 فًْٚ ـقْٕٚ: أي إضالؿف، ظذ فٔس افُالم هذا: ؾَْقل مًٓؿ ـٕح ٕختِػ هْٚ 

 ظذ فٔس هذا افٌُٚر مـ ـٕٚقا  وفق افرجٚل، بآراء وجؾ ظز اهلل ٕتًٌد بٖن مٍُِغ

 :ـٚفتٚل هق افتٍهٔؾ افتٍهٔؾ، مـ ٓبد إضالؿف،

ًٚ  ظؼ أربًٜ بًد ادتٖخريـ ٕحـ ش افِحك أظٍق: »افًالم ظِٔف ؿقفف مـ ٍٕٓؿ ؿرٕ
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ًٚ، تٖخذوا ٓ أي  .أجوًٚ  ٍٕٓؿ أن ٕحـ يٌٌْل وهُذا ؾٓؿ هُذا صٔئ

 يف ـٚفنّس طٚهر هق أم واخلٍٚء افٌّقض مـ رء ؾٔف افٍٓؿ هذا ترى ضٔٛ، 

 أمقر يف ـذفؽ، إمر فٔس ؾٓؿ؟ يف ظٚمل ظذ ظٚمل يتّٔز أن يُّـ ٓ افْٓٚر، رابًٜ

 مغ ظٚم افْص هذا ـقن فُـ افرجٚل، ختتِػ هْٚ آشتٌْٚط و افٍٓؿ يف دؿٜ ؾٔٓٚ

 َشَقيْٚ إذا هذا هذا، ظذ متٍؼ ـؾ افًريب، إشِقب حٔٞ مـ ظٚمًٚ  فٔس ٓ: بَٔقل

 يف مْٚ بٚفٌِٜ أؾٓؿ ٌْٕٔٚ أصحٚب أن ذـرٕٚ إذا فُـ ٌْٕٔٚ، أصحٚب وبغ أنًٍْٚ بغ

 ادتٖخريـ، هٗٓء هبٚ ًٕٚرض أوػ مٔزة هذه إصُٚل، ؾٔف مٚ احلََٜٔ يف إصُٚل؟ هذا

 يٚ ؾُرك: يًْل ظّر؟ وابـ ضٔٛ، ظّقمف، ظذ افْص ٕٖخذ ٕحـ ٓ،: يَقفقن افذيـ

 ٓ هذا ظٚم، افْص أن ؾٓؿ مٚ ظّر وابـ ظٚم افْص أن ؾّٓٝ أنؽ افنٔخ ؾؤِٜ

 .إًٕٚن يَقفف

ًٚ ث أوًٓ، هذا مْٚ، أؾٓؿ هؿ: ؾ٘ذاً    ظِٔف ؿقفف وهق ظِْٔٚ، ُتَٔزوا رء ؾٔف: ٕٚٔ

 اخلز فٔس»: يَقل افذي افثٚين واحلديٞ ،شافٌٚئٛ يرى ٓ مٚ يرى افنٚهد»: افًالم

 مقشك ذهٛ حٚ أنف بّْٚشٌٜ ؿٚفف افرشقل ٕن جدًا، ظئؿ احلديٞ وهذا ،شـٚدًٚيْٜ

 رجع حٚ افَرآن، يف مذـقر هق ـام افًجَؾ  ؿقُمف ؾًٌد وتًٚػ، تٌٚرك ربف دْٚجٚة

 يف افقؿع ذاك فف فٔس ـٚن خز: يًْل بٚخلز افًالم ظِٔٓام هٚرون أخقه وأخزه

 مـ ظِٔف ُأنِْزفٝ افتل إفقاح رضب افًجؾ، يًٌدوا ؾًالً  افٔٓقد رأى حٚ إٓ ًٍٕف،

 فٔس»: افًالم ظِٔف ؾَٚل صٚهده، افذي ادقؿػ هقل صدة مـ إرض، إػ افًامء

 .شـٚدًٚيْٜ اخلز

 بِحٔتف يراه وهق ضقيِٜ، شْغ ـذا افًالم ظِٔف افرشقل مع ظٚش ظّر ؾٚبـ 

 افنٚرب حٍقا : »افًالم ظِٔف افرشقل ؾَٔقل افًِّٜٔ، بٖذٕف أجوًٚ  ويًًّف اجلِِٜٔ،

 يًّع ويًّع، يرى وهق بًٚم فٔس أو ظٚم افْص هذا أن يًرف مٚش افِحك وأظٍق

 يٖخذ ـٚن أو مْٓٚ يٖخذ ٓ ـٚن افتل اجلِِٜٔ افِحٜٔ صٚحٛ ٍٕس مـ ٕٚبًًٚ  احلديٞ

ف هذا ظّر، بٚبـ تيْقن ؾامذا مْٓٚ، ُّ ْٓ  ؾّْٓٚ؟ مـ أحًـ َؾ

 أن ثؿ افٌٚئٛ، يرى ٓ مٚ يرى وافنٚهد ؾّْٓٚ، مـ أحًـ ؾّٓف أن اتٍَْٚ: ؿِْٚ 
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َؾ  ؾٚق افرجؾ هذا... مزيٜ فف  افرشقل ٕؾًٚل ِٓتٌٚظف حتريف صدة وهق افهحٚبٜ، ـُ

َؾؼ مل أصٔٚء يف حتك افًالم ظِٔف  يَقل افًالم ظِٔف افٌْل يًّع إًٕٚن هذا ظِٔٓٚ، ُيَقا

ًٚ، ؿقًٓ  ه مىَِ ًٚ  يىٌَف ويرا ًٚ، مْٓٚ يٖخذ وٓ إضالؿ  إٓ خٚفٍف ومٚ وخيٚفٍف يٖيت ثؿ صٔئ

 هذه ظْد بٚل افرشقل رأجٝ ؟ظّر ابـ يٚ حٚذا صجرة، ظذ يٌقل راح رآه، بام

ٌُّف ؾٔف وصؾ اإلًٕٚن هذا ظْدهٚ، أبقل أريد ؾٖنٚ افنجرة،  إػ افرشقل ٓتٌٚع ُح

 ! مْٓٚ؟ يٖخذ ٓ افرشقل رأى وهق حلٔتف مـ يٖخذ يٖيت درجٜ

 صٍحًٚ  ذفؽ ظـ ٕيب ٕحـ ثؿ ؾٔٓٚ، يٍُرون ٓ افْٚس هٗٓء إصٔٚء هذه

 رشقل حديٞ وحٚؾظ جِٔؾ، صحٚيب رجؾ هذا أجوًٚ  هريرة وأبق: وَٕقل ٕٖيت ـِف،

َٔز اهلل، َ  ثؿ احلديٞ، بٍٓؿ أخىٖ هذا أجوًٚ  إفخ.. بذفؽ افهحٚبٜ شٚئر ظذ وَُت

 .شٚبًَٚ  إفٔٓؿ أذٕٚ افذيـ افتٚبًغ ٕوئلؽ يتًًِؾ

 مٚ افِحٜٔ مـ بٕٚخذ -أجوًٚ – يَقل وهق حٌْؾ، بـ أمحد افًْٜ إمٚم مع وَٕػ 

 افْٚس؟ هٗٓء حجٜ مٚ افٌَوٜ، ذظ زاد

 مـ افًّؾ ظِٔف جرى مٚ افًٚم افْص هذا يٚمجٚظٜ افًٚم، افْص أخذ حجتٓؿ

 يسـقهٚ، ـٕٚقا  أنف افرشقل ؽر ظـ وٓ افرشقل ظـ حديٞ ٓ يقجد ٓ افًِػ،

ًٚ  أتُِؿ أنٚ أؿقل ـْٝ ،شادخِقؿٚت ظجٚئٛ» اشّف مٚ ـتٚب وظْدي : أؿقل أحٕٔٚ

 يًْل َٕقل مٚ إرض، ظذ جيرهٚ وصٚر وٕامهٚ وؽذاهٚ بِحٔتف فف بٚرك ربْٚ واحد

 إًٕٚن صقرة أتٚين ظْدي، افتل افُتٛ بًض يٍرز وهق صٚحٌْٚ أتٚين افِحك، أظٍق

 .ـٚفًٌٚط إرض ظذ ممدودة حلٜٔ ادخِقؿٚت، ظجٚئٛ: ظْقان حتٝ

 .مس ثالثٜ :وداخٓة

 أظٍقا  أنف: يَٚل هذا ثالثٜ، مرتغ اإلًٕٚن وًػ: يًْل مس، ثالثٜ :الىٗخ

ًٚ  افًِػ إػ ْٕتّل ٓ شٍِٔقن، ٕحـ: َٕقل هْٚ ٕحـ ٓ،. افِحك  يف َٕع مٚ حتك ظٌث

ـْ ﴿: تًٚػ ؿٚل فذفؽ ؾّٓقه، مٚ خالف ظذ افْص ٍٕٓؿ ادنٚـؾ، هذه  ُيَنٚؿِِؼ  َوَم

ـْ  افَرُشقَل  دِ  ِم ًْ ِمِْغَ  َشٌِٔؾِ  َؽْرَ  َوَيَتٌِعْ  اهْلَُدى َففُ  َتٌََغَ  َمٚ َب ْٗ ُ ُْٕهِِفِ  َتَقَػ  َمٚ َُٕقِففِ  اْد َْؿَ  َو َٓ  َج
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 [.446:افًْٚء﴾ ]َمِهًرا  َوَشَٚءْت 

ٜ حُّٜ هْٚ  ٌف ٍل وـٚن ادٗمْغ، شٌٔؾ ذـر: ٚب خريـ ؾٓؿ يف ُي َٓ  ٔا  شٌٔؾ يذـر أ

ُـ ـٚن ادٗمْغ، قل ّي ًِْد َمٚ ﴿: افًٚدغ رب َي ـْ َب ٚؿِِؼ افَرُشقَل ِم ـْ يَُن  ﴾تٌَََغَ فَُف اهْلَُدىَوَم

ََْؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا ﴿ َٓ ٍل مٚ ﴾َُٕقِفِف َمٚ تََقَػ َوُْٕهِِِف َج ٍل، افرشقل؟ خيٚفػ أنف ُي  فُـ ُي

ٜ َّ ُْ ـْ ﴿و: ؿقفف ظذ ظىػ حِل ٚؿِِؼ  َوَم ٌِٔؾِ  َؽْرَ  َويَتٌَِعْ ﴿: ؾَٚل ﴾افَرُشقَل  يَُن ِمِْغَ  َش ْٗ ُ  ،﴾اْد

ٜ، حُّٜ ٌف ٓؿ ٓ فُل حٚذا؟ ٚب ؽ، ظذ افْص ٍت ٌٜٔ وهذه ـٍٔ  افٔقم، لاإلشالم افًٚمل مه

 ًٜ ب خٚص ٌٚب ادًِؿ، افنٌٚ خذ يريد افذي افن ب مـ ٖي ْٜ افُٚت رف مل وهق واًف  مـ آيٜ ًي

ب ٚت ٓؿ ٕريد افًْٜ، مـ حدٞي ظـ ؾوالً  اُف هقص ٍٕ امً  افًِػ وظـ جٚءتْٚ ـام اْف  رواٜي ٓؾ

ٓٚ واهلل ٓ ودرايٜ، خذ أن احلريٜ فؽ خالف، ؾٔ ؽ مـ ٖت راء ِت ػ ٔا ٚ ادخِت  أمٚ تنٚء، مٚ ؾٓٔ

يت أٝن ٝ ؾَد جديد برأي ٖت  .ادٗمْغ شٌٔؾ خٍٚف

 .افوقابط وّـ تنٚء مٚ :وداخٓة

 .ؿٔقد وّـ صؽ، بال ًٕؿ، :الىٗخ

ِّحٜٔ بٚفًٌْٜ ضٔٛ، :السائؾ  مقوع افٌَوٜ ؾقق إخذ -ؾٔؽ اهلل بٚرك- ف

 .هذا يف ـذفؽ تٍهٔؾ فُؿ ـٖن افٌَض،

ٌَض :الىٗخ حٜٔ مـ ؾٓؿ شقء ؾٔف هذا افذؿـ، دون اف ٜ، افْٚ قل افًرٔب  حيِؼ ؾالن: َي

ت مـ فٔس افذؿـ ٕن مٚت، ذؿْف حِؼ فق ذؿْف، ٚن ؾُؾ افرجٚل، خهقصٚٔ  ـٚن شقاء إًٕ

حٜٔ، ادًّك افنًر ظِٔف يٌْٝ افذي افقجف أشٍؾ هذا هق افذؿـ ذؿـ، فف نثكأ أو ذـراً  ِف  ٚب

ٌَوٜ حلٜٔ، هلٚ فٔس فُـ ذؿـ، هلٚ ؾٚدرأة ف هف زاد ؾام افذؿـ، أشٍؾ يف تُقن ٚؾ ظًٚ  َت  اتٌٚ

ًِػ حٜٔ يهر حتك وتًّؼ تًّؼ أمٚ افهٚفح، ِف قفقن ـام اِف  افذؿقن خر افنٚم يف ظْدٕٚ َي

ًٚ  هذا ٓ، تُقن، إصٚرة ًٌر ضًٌ حٜٔ ظـ ت فذؿـ اِف ًْل، ٚب ًٚ  جيقز ٓ هذا ي  .ضًٌ

 .افْقاحل ـؾ يف افٌَوٜ ظذ زاد مٚ! صٔخ يٚ :السائؾ
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 .ًٕؿ ًٕؿ، أي :الىٗخ

 ( 00: 67: 27/   196/  وافْقر اهلدى)

 ( 00: 00: 18/   195/  وافْقر اهلدى) 

 الٓحٗة وـ إخذ حْؿ

ْٕٚ بًض ظـ بٌِْٚ مْف، ٕتثٌٝ أن ٕحٛ أمر يف: ادَِل  أمر يف ذـرت أنؽ إخقا

 يف احلجٜ ذـرت أو احتججٝ، أنؽ وذـروا: يًْل مْٓٚ، إخذ وجقب افِحٜٔ

 هق وـقٕف حلٔتف، مـ يٖخذ ـٚن أنف يف -ظْف اهلل ريض- ظّر بـ اهلل ظٌد ؾًؾ ذفؽ

 ومٚ افَقل، هذا صحٜ مٚ ٕدري ؾال يروي، مٚ بًّْك أدرى ؾٓق احلديٞ، راوي

 هذا؟ يف رأجؽ

ْٕٚ مـ وأرجق جدًا، مّٜٓ ؿٚظدة ظْدٕٚ احلََٜٔ: َٕقل ٕحـ :الىٗخ  ضالب إخقا

 افٍَٜٓٔ افتٍريًٚت مئٚت ورائٓٚ مـ يستٛ ٕنف جٔدًا: يٍّٓقهٚ وأن يًقهٚ أن ؿافًِ

 ظّقمٓٚ بىًٌٜٔ افتل افًٚمٜ بٚفْهقص افًّؾ جيقز ٓ: وهل أخقؾٓٚ، َٕؾ مل إن

 افًِػ ظّؾ جَيْر مل إجزاء هذه مـ جزءً  أن ثٌٝ وؿد ظديدة، جزئٔٚت تتوّـ

 .ظِٔف

 هذا واوح اجلزئٜٔ، هذه بخهقص افْص هذا بًّقم افًّؾ جيقز ٓ حْٔئذ 

 افُالم؟

 بّثؾ ٕٖيت أن ؿٌؾ: أوًٓ  َمَثؾ، مـ أـثر أو َمَثؾ بيب ووقحًٚ  شٔزداد فُـ 

 .مٌتُر جديد

 أو هلٚ ادٌتدظقن يًدم ٓ ادًِّغ، بغ أن افٍٚصٜٔ افٌدع ـؾ أن افْير ٍِٕٝ 

ْقن ًِ  يٗيد ظٚمًٚ  ٕهًٚ  افًْٜ، يف أو افُتٚب يف ٕهًٚ  جيدوا أن أبداً  يًدمقن ٓ هلٚ، ادَُح

 .هبٚ يَقفقن هؿ افتل افٌدظٜٔ اجلزئٜٔ هذه
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 إهل ٓ» بـ ويْتٓل ،شأـز اهلل أـز، اهلل» بـ يٌدأ ادحّدي إذان: مثالً  هلٚ خذو 

 مٓام أحداً  أن -يقجد ٓ أن وأرجق- احلََٜٔ، هبذه يًسؾقن ادًِّغ ـؾ ،شاهلل إٓ

 ُمذورة وأبٚ مُتقم أم ابـ وظّرو بالًٓ  بٖن يَقل أن افوالل ويف اجلٓؾ يف بِغ

- هذا وؿع مٚ افًالم، ظِٔف افرشقل ظذ افهالة: اهلل إٓ إهل ٓ بًد يَقفقن ـٕٚقا 

 .-يَع ٓ أن وأرجق

 بَقفف وإئّٜ افًِػ اتٌٚع وإػ افًْٜ إػ افدظٚة ٕحـ ظِْٔٚ حيتجقن ذفؽ مع 

َٚ َيٚ﴿: تًٚػ ـَ  َأُّيُّ ُِّقا  آَمُْقا  اَفِذي َِْٔفِ  َص قا  َظ ُّ ِِ ِِٔاًم  َوَش ًْ : بَٔقفقا  ،[65:إحزاب﴾ ]َت

، ظٚم، ٕص هذا  ٓ: ؿٚل وٓ ـذا، مُٚن يف صِقا : ؿٚل مٚ ٕنف ظٚم: ٕص وصدؿقا

ًٚ، صِقا  وإٕام ـذا، مُٚن يف تهِقا   .افًٚبَٜ افَٚظدة هٗٓء؟ ظذ ردٕٚ هق مٚ مىَِ

ًٚ: مثالً  أرضب أن  ًٚ  اخلٔٚل ٕنف خٔٚفٔ  وإدراك ادٍُر، آؾٚق بٔقشع أحٕٔٚ

 .حقهلٚ يتحدث هق افتل احلََٜٔ

 افًّؾ جيقز ٓ ظِٔٓٚ، افًّؾ جير مل مٚ جزئٜٔ يف افًّقم أن أن ٕتحدث ؾْحـ 

 ودخؾ مثاًل، افيٓر صالة افهالة، وؿٝ يف ادًجد دخؾ -َٕقل– رجالً  أن فق: هبٚ

ؾ   ٕٚس، مًف ـُ  أربع أو افًْٜ رـًتل يهع أن يريد ادًجد مـ ٕٚحٜٔ إتحك مْٓؿ و

 احتٟ ورأشًٚ  مجٚظٜ، ٕهع مجٚظٜ يٚ تًٚفقا : أحدهؿ ؾَٚل افٌَِٜٔ، افًْٜ رـًٚت

 شٌع أو بخّس افٍذ صالة تٍوؾ اجلامظٜ صالة»و ،شاجلامظٜ ظذ اهلل يد: »بحديثغ

 صحٔح؟ آشتدٓل هذا هؾ ،شدرجٜ وظؼيـ

 ،ًٚ ًٚ، شتَقفقن ضًٌ  مٚ ٓ،: شَٔقل مٌتدع، اهلل شّح ٓ ؾُٔؿ ـٚن وفق حتك مجًٔ

 وؿٌؾ إذان بًد افزيٚدة ظـ اجلقاب ٍٕس إٓ جقاب، ظْدٕٚ فٔس وحٚذا؟ جيقز،

 .بٕٚفقف بؾ وادئٚت، بٚفًؼات وأمثِٜ افهالة، بًد وزيٚدة إذان،

بْٚ   افْقاؾؾ يف اجلامظٜ خراً  ـٚن فق إفٔف، فًٌَقٕٚ خراً  ـٚن فق هذا أن هق ؾجقا

 أوًٓ، مْٚ أؾٓؿ هؿ ،ش… اجلامظٜ صالة: »افرشقل ؿٚل وؿد افرواتٛ افًْـ يف

ًٚ  اهلل إػ افتَرب ظذ مْٚ وأحرص  .ثٕٚٔ
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 افَٚظدة أطـ تٍّٓف، أنٝ افذي افٍٓؿ هذا يٍّٓقا  مل أهنؿ ؾدفٔؾ يًٍِقا  مل ؾ٘ن 

 .ووحٝ أن

: إحٚديٞ مـ ـثر يف ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ًِٕؿ: افَٚظدة ظذ ادًٖخٜ تىٌٔؼ 

 بًض يف ـامش وافْهٚرى افٔٓقد خٚفٍقا »و ،شافِحك وأظٍقا  افنٚرب حٍقا »

ًٚ – َمَثِْٚ ـام مىِؼ، ٕص إحٚديٞ،  ،شاجلامظٜ ظذ اهلل يد» و اجلامظٜ، بهالة -إٍٓ

ُِّقا ﴿: آيٜ يف ذفؽ ؿٌؾ مثِْٚ وـام َِْٔفِ  َص قا  َظ ُّ ِِ ِِٔاًم  َوَش ًْ  ؾِق ،[65:إحزاب﴾ ]َت

 مٓام: َٕقل أن يٌٌْل حْٔئذ ،شافِحك أظٍقا : »افًٚم افْص هذا ظذ َٕػ أن أردٕٚ

ًٚ، افًٚم افْص هذا تٍْٔذ جيٛ إرض إػ وصِٝ فق حتك افرجؾ، حلٜٔ ضٚفٝ  ضًٌ

 .مٌٚفٌٜ هذه

 يف يقجد أن يُّـ ٓ أنف تتهقروا ٓ ظِٔف، اظتدٕٚ مٚ ٕحـ رء أّي  فُـ 

 .بًدمف افًِؿ يًتِزم ٓ بٚفقء افًِؿ ظدم: يَقفقن افًِامء ٕن افقاؿع،

 شًّتؿ مٚ هبٚ، إرض مًح حتك حلٔتف ضٚفٝ رجؾ بٖنف -مثالً – شًّتؿ مٚ 

تف، بٌِٝ حتك حلٔتف ضٚفٝ رجالً  بٖن شًّتؿ مٚ وربام هبذا،  ظْف حتدث هذا فُـ ُهّ

ًٚ، ـٚن إذا افرجؾ بٖن ؾَٚفقا  افٍَٓٚء،  بف يًس مٚ جيد ومل افهالة، إػ وؿٚم ظريٕٚ

 فُـ ؿٚفقه، هذا ؾٍُٔل، افٌِٔيٜ افُزى ظقرتف تًس ضقيِٜ حلٔتف ـٕٚٝ ؾ٘ذا ظقرتف،

ًٚ  ٕهنؿ وؿع: إٕف أؿقل أن أشتىٔع ٓ أنٚ  اخلٔٚفٜٔ، إمثِٜ رضب يف يٌرؿقن أحٕٔٚ

ٍٜ  افتٚريخ يف ُيذـر أن اخلز هذا مثؾ مـ بد ٓ وهلذا ذفؽ، ظذ َظَقدوٕٚ  واؿًٜ، ـحََٔ

ًٚ  ذـرهتٚ بَهٜ افقء هذا مثؾ وؿقع إمُٕٜٚٔ فُؿ ُأَؿّرب فُْل  مٚ، مْٚشٌٜ يف ؿريٌ

 مس ؿد وذيِف أمتٚر، أربًٜ ارتٍٚظف جدار ظذ ديؽ صقرة ؾٔٓٚ ورأجٝ جمِٜ يف ؿرأت

 تثَػ افذي ادًِؿ، افنٌٚب مـ ادجٚدفغ فًٌض ادثٚل هذا أنٚ وذـرت إرض،

 أن يًَؾ ٓ -مثالً - أو افٌْقيٜ، ٜٔاإلشالم ادًجزات بُٕ٘ٚر وتٖثر مٚديٜ، ؽربٜٔ ثَٚؾٜ

 ٓ افتل وافثٕٜٚٔ، إوػ افًامء ضٌَٚت جيٚوز واحدة فِٜٔ يف افًالم ظِٔف افرشقل

 ؾٖنٚ افقء، هذا مًَقل مش افِِٜٔ، ٍٕس يف ويرجع افٔقم، حتك افًِؿ يًرؾٓٚ
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 هذا إمُٕٜٚٔ جتٓؾ ـقٕؽ أخل يٚ إٕف واؿًٜٔ، أدفٜ فف ؾجٌٝ افنٚب، هذا ٕٚؿنٝ

ًٜ  افقء،  ؽر هذا أن يًْل ٓ ؾٓذا وافًالم، افهالة ظِٔف افٌؼ فًٔد ـًّجزة خٚص

 أن تًَؾ هؾ رأجؽ، مٚ: فف ؿِٝ بًدمف، افًِؿ يًتِزم ٓ بٚفقء افًِؿ ؾًدم واؿع،

 ـثراً  أن بدفٔؾ وؿع، هذا فُـ: ؿِٝ ٓ،: ؿٚل افّْٔك؟ اجلٜٓ ظذ إًٕٚن ؿِٛ يُقن

حقن افذيـ إضٌٚء مـ  ؿدياًم، افًراق يف ادرى أحد ؿِٛ وجدوا ؿد اجلثٞ ُيَؼِ

ًٚ  ؿٌِغ فرجؾ يُقن أن تًَؾ هؾ افّْٔك، اجلٜٓ يف شْٜ مخًغ ؿٌؾ هذا  ويًٚرًا؟ ئّْ

 وذيِف صزيـ صز هٔؽ حجّف يُقن ديًُٚ  أن تًَؾ هؾ. وجدوا أجوًٚ  ٓ:: ؿٚل

 يُّـ افٌَٔؾ هذا مـ: ؾ٘ذاً  صقرتف، صٍْٚ هذا افْٚدر إرض ظذ ٕٚزل أمتٚر أربًٜ

ِْؼ، فف افذي وجؾ ظز ربْٚ يُقن أن  ؾ٘ن افىًٌٜٔٔ، هل هذه افٍُٚر يَقل ٓ حتك َخ

ُُِؼ  َوَربَُّؽ ﴿: افُريؿ افَرآن يف ؿٚل وـام يريد، حٚ ؾًٚل اهلل ٚنَ  َمٚ َوخَيَْتٚرُ  َيَنٚءُ  َمٚ خَيْ  ـَ

ةُ  هَلُؿُ  َرَ
ٌَْحٚنَ  اخْلِ   ُش

ِ
َٚػ  اّلَل ًَ قنَ  َظاَم  َوَت ـُ  [.58:افَهص﴾ ]ُيْؼِ

 ٕدظف أن جيٛ افْص، بًّقم ًّٕؾ أن أردٕٚ إذا افرجؾ حلٜٔ ضٚفٝ مٓام: ؾ٘ذاً  

 حْٔام افًٍِل مْٓجْٚ أمهٜٔ فُؿ ييٓر وهْٚ افًِػ، مقؿػ ـٚن مٚذا فُـ هق، ـام

 هذه ضٌؼ افذي افًِػ إػ افرجقع مـ بد ؾال وافًْٜ، افُتٚب يٍُل ٓ: َٕقل

 واظٍقا : »حديٞ رواة مـ بٌِؽ، مٚ ذفؽ أول ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ افَقفٜٔ افْهقص

 مْٓٚ زاد مٚ فِحٔتف، ؿٌوتف دون مٚ يٖخذ ـٚن وؿد ظّر، بـ اهلل ظٌد هق ،شافِحك

 مـ مجع ظـ ذفؽ وصح هريرة، أيب ظـ ذفؽ صح بؾ هبذا، إٍرد هق وفٔس يَهف،

ًٚ، خمٚفٍٜ، مْٓؿ أحد ظـ يذـر أن دون افهحٚبٜ  بًض مـ ًٕٓد وٕحـ إضالؿ

 ؾٔف صحٚيب ظـ بًٍؾ يٖتقن حْٔام افًِامء، مـ وؽره ادَدد ؿدامٜ ـٚبـ افٍَٓٚء،

ًٚ، فف ًِٕؿ وٓ: بَٔقفقا  بٔٚن  فٔس مَْقفٜ ادًٖخٜ ـٕٚٝ إذا بٚفؽ ؾام إمجٚع، ؾٓق خمٚفٍ

 .خالؾٓٚ مْٓؿ أحد ظـ يذـر وٓ صحٚبٜ، ظـ بؾ واحد، صحٚيب ظـ

 هق افْص، بًّقم يًّؾ مل افذي ادقوقع، هذا يف -جداً  مٓؿ- آخر رء ثؿ 

 حٔٞ مـ هذا افرشقل، اتٌٚع ظذ افرشقل أصحٚب أحرص مٌٚفٌٜ، بدون أحرص

 . هلٚ تْتٌف ٓزم ؾٚرس أبٚ َٕىٜ وهذه افثٚين، افقء هذا افًِؿ، حٔٞ مـ ٓ افقاؿع
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 .ًٕؿ :وداخٓة

 أحرص آه، افًِّٜٔ، افْٚحٜٔ مـ هق مٚ أجقه، افقاؿع، حٔٞ مـ هذا :الىٗخ

 اهلل ظٌد: هق مـ ؾًِف، أنف مْف ظِؿ مٚ ـؾ يف افًالم ظِٔف افرشقل اتٌٚع يف افهحٚبٜ

 ضقيِٜ، شْغ وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ظٚذ وؿد أنف ؾِق اخلىٚب، بـ ظّر بـ

 مٍُؽ ؿّٔهف رآه: َمَثؾ يف يتًٌف، أتروٕف ضٚفٝ، مٓام حلٔتف ظـ يًٍك رآه أنف فق

 ظْدهٚ، ؾٌٔقل صجرة إػ يٖيت رآه هُذا، اهلل رشقل رأجٝ: ؿٚل هٔؽ؟ فٔش إزرار:

 . ذفؽ ؾًؾ اهلل رشقل رأجٝ: ؿٚل حٚذا؟: فف يَٚل

 ظِٔف افرشقل يرى إمثِٜ، هذه مثؾ إػ اهتاممف وصؾ افذي افهحٚيب هذا

 وأظٍٚهٚ حلٔتف أضِؼ ؿد افًالم ظِٔف افرشقل يرى أنف ٍٕسض وافًالم، افهالة

 افٌَوٜ، دون مٚ أخذ حلٔتف ضٚفٝ ـِام ذفؽ بًد هق ويٖيت افنٚمؾ، ادىِؼ بٚدًْك

 . إًٕٚن هٔؽ مـ مًتحٔؾ صٌف هذا

 ظِٔف، اهلل ؾرض ظام شٖخف فعهٚ افْجدي ـذاك أو إظرايب، ـذاك ـٚن فق أمٚ

: ؿٚل اجلّٔع، فدى مًروف واحلديٞ ،شوفِٜٔ يقم ـؾ يف صِقات مخس: »فف ؿٚل

 دخؾ صدق، إن افرجؾ أؾِح: »ؿٚل أنَص، وٓ ظِٔٓـ أزيد ٓ اهلل رشقل يٚ واهلل

 خٚفٍف ثؿ افرشقل ظـ احلديٞ ـٓذا حديٞ فْٚ روى فق هذا ،شصدق إن اجلْٜ

 ؾًِف رء أؿؾ يف اتٌٚظف ظذ احلريص ظّر، ابـ مثؾ مق هذا: َٕقل أن ؾُّٔـ

 ابـ هق افٌَوٜ دون فِحٔتف وافَٚص ظّر، ابـ وافراوي أمٚ افًالم، ظِٔف افرشقل

 وظّقمف إضالؿف ظذ ـٚن أنف فق افٌْقي، إمر خيٚفػ أن يُقن مٚ أبًد ؾٓذا ظّر،

 إربًٜ، ادًِّغ أئّٜ مـ افهٚفح، افًِػ مـ رجالً  هذا إػ أوػ وصّقفف،

 هق؟ مـ ،شفًِْٜ اتٌٚظف بندة وإربًامئٜ وإربًغ إربًٜ إئّٜ ظذ امتٚز وؿد»

 ظرؾتّقه؟ فًُِؿ

– هذا خمِقق، افَرآن بٖن افَقل ؾتْٜ افٍتْٜ، يف ادحْٜ يف افثٚبٝ حٌْؾ، بـ أمحد

 ظذ حريهًٚ  افًْٜ يف إمٚم أوَل  رأجْٚ إذا افٌَوٜ، دون مٚ بٕٚخذ يَقل -أجوًٚ 
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 ظدم يف يِتَٔٚن ـالمهٚ بٚفًْٜ، افتًّؽ ظذ حريص إمٚم وآخر بٚفًْٜ، افتًّؽ

 .ادىِؼ افْص هبذا افًّؾ

 افٌَوٜ، مـ أـثر حلٔتف يىٔؾ أن فًِِّؿ يٌٌْل ٓ إٕف: شًّٝ مٚ ؿِْٚ حْٔئٍذ، 

 اإلشٌٚل، مًْك يف داخؾ هق افٌَوٜ مـ أـثر إضٚفتٓٚ إٕف: ظْدي مـ أنٚ وؿِٝ

 ؾهٚر افًًقديٜ، افٌالد يف إتؼت افيٚهرة هذه ٕرى أنٚ وبخٚصٜ ادذمقم، اإلشٌٚل

 إضٚفٜ افنًٚر؟ هق صق بٚفًْٜ بٚفتًّؽ ييٓر أن أراد واحد ـِام مثؾ، ميب

 وظّاًل، ظِامً  شٍِٔغ ُٕقن أن وجيٛ شٍِٔقن، أنْٚ َّٕدظل حْٔام ٕحـ فذفؽ افِحٜٔ،

ْٕٚ بًض يٍٓؿ أن أخنك أنْل يٍتقين وٓ – أن افُالم هذا مـ احلٚرضيـ إخقا

 افذؿقن خر: شقريٚ يف افًٚمٜ يَقل ـام تُقن حتك افِحٜٔ مـ إخذ جيقز -أجوًٚ 

 ٓ يًْل ،شافِحك أظٍقا » اإلظٍٚء، هق افذي افْص خالف هذا ٓ، تُقن، إصٚرة

 اهلل ظٌد يًٍؾ ـٚن ممٚ بٖـثر بٚدَص أو بٚحٚـْٜٔ مْٓٚ إخذ جيقز وٓ مْٓٚ، تٖخذوا

 .ظْف اهلل ريض ظّر بـ

 (00: 00: 16/ 625/ وافْقر اهلدى)

 الٓحٗة وـ إخذ حْؿ

 أنف ظذ فِْٚطر واوح ٕص هذا صٔخْٚ، ضٔٛ: ادًٖخٜ هلذه بٚفًٌْٜ :وداخٓة

 دجرد افقجقب هذا ٕكف هؾ فِقجقب، وهق ضِٛ أو أمر هذاش افِحك أظٍقا »

 وافَٚظدة افٌْقيٜ، بٚفًْٜ ُتًًُٚ  افْٚس أـثر يًْل ـٚن وإن حتك -مثالً – ؾًؾ

 خٚص ؾٓؿ يُقن فًِف أو ظّر، بـ اهلل ظٌد مـ اجتٓٚد فًِف أنف -مثالً – مًروؾٜ

 افْص طٚهر رد أنف هذا يِزم يًْل أثر، بٚفذات هذا أنف وهق ظّر، بـ اهلل فًٌد

 .حٌْؾ بـ أمحد بًٍؾ أو ظّر، ابـ بًٍؾ فِقجقب

 هق؟ مٚ فِقجقب، افْص هق صق :الىٗخ

 ش.افِحك أظٍقا »: ادَِل
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 فٔس أو فِقجقب، إمر أنف صدد يف فًْٚ صدد، يف ٕحـ ضٔٛ، :الىٗخ

 ـذفؽ؟ أخٔس فِقجقب

 .صٔخْٚ مىِؼ ؾًؾ. …: ادَِل

 ـذفؽ؟ أخٔس :الىٗخ

 .ًٕؿ: ادَِل

 فِقجقب، فٔس أو فِقجقب إمر هؾ أنف افٌحٞ فٔس ـذفؽ، أخٔس :الىٗخ

 ل؟ ؿؾ صح؟

 .ًٕؿ: ادَِل

 .ؤًٍٜ مٔتٜ، ًٕؿ صٚيٍٓٚ، :الىٗخ

 هٓٓف :وداخٓة

 فِقجقب هق احلديٞ هذا يف إمر هؾ فٔس بحثْٚ تًتَد، مٚ أخل ؿؾ :الىٗخ

َِْهَْٚ. فِقجقب َٕقل ٕحـ ٓ،. فالشتحٌٚب أو  .هذا مـ َخ

 .ًٕؿ: ادَِل

 .فؽ ًٕقي بدٕٚ صق فُـ ؤًػ، ـامن ضٔٛ، :الىٗخ

، هذا يف ادذـقر اإلظٍٚء: افٌحٞ   صح؟ ٓ أم وصّقفف، إضالؿف ظذ هق هؾ احلدٞي

 .ًٕؿ: ادَِل

ًٚ  تًتٍد مل ـٖنؽ هذيؽ، مـ أؿقى ًٕؿ هل هٚه، :الىٗخ  إمثِٜ مـ صٔئ

 ؾٖنٚ ،شدرجٜ وظؼيـ بًٌع افٍذ صالة تٍوؾ اجلامظٜ صالة» وبخٚصٜ افًٚبَٜ،

 ٕهع وأردٕٚ افًنٚء، صالة ٕهع ؽره أو افيٓر وؿٝ يف ادًجد دخِْٚ فق وإيٚك

 تًٍؾ؟ مٚذا ـذا، افرشقل وؿٚل مجٚظٜ، ٕهع تًٚل: فؽ ؿِْٚ رـًتغ
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 .أصع مٚ: ادَِل

 ظذ افرشقل خٚفٍٝ: ؿِٝ أنؽ آخر بًّْك خٚفٍٝ، افرشقل، خٚفٍٝ :الىٗخ

: ؿٚل. افرشقل حديٞ ظّقم خٚفٍٝ: فؽ بَؾ مْىَل ظذ أنٚ أمٚ أنٝ، مْىَؽ

 خٚفٍٝ؟ ؾِامذا مجٚظٜ: وٕحـ ،شاجلامظٜ ظذ اهلل يد: »وؿٚل ،شاجلامظٜ صالة»

 .ادًْك هلذا ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل تىٌٔؼ فًدم افهٚفح، افًِػ ؾًؾ فًدم: ادَِل

 ٕص؟ ظْدك يف أدراك؟ افذي مٚ ضٔٛ، :الىٗخ

 .افٍريوٜ يف إٓ اجلامظٜ هذه صذ أنف إفْٔٚ َٕؾ مٚ: ادَِل

 يَْؾ ومل إخذ، افًِػ ظـ َٕؾ افًٚبؼ، ـالمل إػ بَك ارجع :الىٗخ

 .افًُس

 ..يكف هذا -ؾًالً - صٔخْٚ يًْل: ادَِل

 .جٚوبتْل مٚ :الىٗخ

 .اإلضالق هذا يكف ؾًِٓؿ يًْل: ادَِل

 ظذ اهلل يد: »سؾٝ صِقن أنٝ هٚفقء، ل تَؾ حٚجٜ يف مٚ :الىٗخ

 سؾٝ؟ رء بٖي ،شاجلامظٜ

 .ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل تىٌٔؼ: ادَِل

قل مٚ :الىٗخ ٌٔؼ: َت ؾ، ظْدك مٚ ٕنف تى قل َٕ ، مٚ: بَت ٌْٚ ٚ ادًٖخٜ. صح ِب  .دؿٜ ؾٓٔ

 .صٔخْٚ تًٌديٜ ادًٖخٜ: ادَِل

 افرشقل ـقن يًْل بْص، ظرؾتف افتًٌد هذا! تًٌديٜ؟ ؽر بَقل وأنٚ :الىٗخ

 بْص؟ ظرؾتف مجٚظٜ، افًك ؿٌؾ أو افيٓر ؿٌؾ يهِقن ـٕٚقا  مٚ وافهحٚبٜ

 ٓ: ادَِل

 ظرؾتف؟ ؾٌؿ :الىٗخ
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 .إفْٔٚ يَْؾ مل: ادَِل

 ،شيَْؾ مل» ـِّٜ وراء ؾامذا هٚه: ،شيَْؾ مل» افُِّٜ هذه احٍظش يَْؾ مل» :الىٗخ

َِؾ ؾًؾ فق أنف وراءهٚ ُٕ. 

 .َٕؾ ؾًؾ فق: ادَِل

 .ـقيس :الىٗخ

 .ـقيس: ادَِل

 اهلل إٝ مقؿٍؽ مـ بُثر أؿقى فًِّٖخٜ، بٚفًٌْٜ أنٚ  مقؿٍل أن :الىٗخ

 …ل ادظل: آمغ ؿؾ وإيٚك، ُّيديْٚ

 .آمغ: ادَِل

 يَْؾ مل: بَقل أنٚ هذا، ؾًؾ افرشقل أن يَْؾ مل: تَقل َظؿْ  إٝ فٔف هٚه، :الىٗخ

 واحدة، هذه حلٔتف، مـ يٖخذ مل أنف افهحٚبٜ، وٓ افرشقل ٓ افهحٚبٜ مـ أحداً  أن

َؾ  بؾ َِ  مقؿٍل؟ أم مقؿٍؽ أؿقى، ادقؿٍغ ؾٖيُّ  افًُس، ُٕ

 .مقؿٍؽ افزاويٜ هذه: ادَِل

 .ُّيديؽ اهلل! ثٕٜٚٔ؟ زاويٜ ظْدٕٚ يف :الىٗخ

 [.يوحؽ افًٚئؾ] :وداخٓة

  (00: 24: 11/ 625/ وافْقر اهلدى) 

 الّبًة دون مما الٓحٗة وـ إخذ حْؿ

 .تًدى ثؿ ؿٌوتف، ظـ زاد مٚ أخذ -مثالً – صخهًٚ  أن فق :وداخٓة

 .تًدى ؾَد :الىٗخ
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 أنف افٌحٞ، هذا مـ يٍٓؿ مٚ افًٚظٜ، هذيؽ فؽ ؿِْٚ فٔش تًدى، ؾَد :وداخٓة

 .ـٍْٔٚ ظذ ٕٖخذ ٕحـ بَك

 .ًٕؿ :وداخٓة

 .وبس اهلل حدود ظْد وّؿٚؾقن ًٕؿ، :الىٗخ

 .صٔخْٚ: ادَِل

 .ًٕؿ :الىٗخ

 اجلقاز؟ ظذ أم افقجقب، ظذ إمر هذا هؾ اخلر، جيزيؽ اهلل: ادَِل

 أمر؟ أيُّ  :الىٗخ

 .إخذ: ادَِل

 .افقجقب ظذ إخذ :الىٗخ

 .خراً  اهلل جزاك: ادَِل

 .ًٕؿ :الىٗخ

 (00: 25: 61/ 625/ وافْقر اهلدى)

 باإلعِاء وإور الّبًة عذ زاد وا أخذ

 ؾٓؾ افِحٜٔ، إظٍٚء اإلظٍٚء، ظـ حديٞ مـ أـثر يف يَقل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل :السائؾ

 زاد مٚ يَص ـٚن ظْٓام اهلل ريض ظّر ابـ أن اإلخقة بًض مـ شًّْٚ يًْل هْٚك

 وافٌْل مٌتدظًٚ  يُقن ـٔػ ادًٖخٜ، هذه يف أؾٔدوٕٚ اظتّر، أو حٟ إذا افٌَوٜ ظـ

  افِحك؟ بًٍق أمر ،شافِحك أظٍقا : »يَقل حديٞ مـ أـثر يف ملسو هيلع هللا ىلص

 مـ يستٛ افتل افدؿَٜٔ، افٍَٜٓٔ ادًٚئؾ مـ احلََٜٔ يف مًٖخٜ هذه :الىٗخ

ؾ إصؾ، هذا ؾٓؿ ذظل، أصؾ ظذ ؿٚئّٜ وهل ؾّٓٓٚ ِٓ ًَ  هذا يٍٓؿ أن: أوًٓ  ُي
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 . جداً  وـثرة ـثرة، ؾروع وبٚفتٚل افٍرع

 افهالة ظِٔف افرشقل ظـ ثٌٝ ظٚم ٕص ـؾ إن: ادْٚشٌٜ هذا مثؾ يف أؿقل أنٚ

 هذا أن بٖخرى أو بىريَٜ ًِٕؿ افًٚم، افْص هذا حتٝ يدخؾ جزء وؾٔف وافًالم،

 اجلزء هبذا افًّؾ يُقن ؾحْٔذاك افهٚفح، شٍِْٚ أو ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل بف يًّؾ مل اجلزء

ًٚ  يُقن افًٚم، افْص يف داخالً  ـقٕف رؽؿ  . افديـ يف إحداث

 ـثرة، ٕهقص مـ مٖخقذة افَٚظدة وهذه- افَٚظدة، هذه ظـ افٌٍِٜ: واحلََٜٔ

 َوَشًقا  حتك بخٚصٜ، ادتٖخرة افَرون يف ادًِّغ ورضٝ افتل هل -جداً  وـثرة

 افٌدع مـ أحدثقه بام افًٚدغ رب اهلل إػ وافتَرب افديـ، يف اإلحداث أنًٍٓؿ ظذ

 . وادحدثٚت

 بف افًّؾ جير مل مثٚل: مْٓٚ ادٓؿ جدًا، ـثرة وأمثِٜ أمثِٜ، هذا ظذ أرضب وأنٚ

 وفُـ مثِف، بٕٚفقف بؾ بٚدئٚت، بؾ بٚفًؼات، ومثِٜٔ ادًِّغ، بغ افٔقم إػ

 وإٕام بدظٜ، ٕنف ٓ مًتُْر، ؾٓق بف افًّؾ جير مل بٖذـره افذي ادثٚل هذا أن افٍرق

 هبٚ: وظِّقا  اشتًِٓقهٚ -ُتٚمًٚ - مثِٓٚ هل إخرى افٌدع بْٔام بف، افًّؾ جير مل ٕنف

 . ظِٔٓٚ جرت افًٚدة ٕن

  ادثٚل؟ هق مٚ

 ويفش بخّس افٍذ صالة تٍوؾ اجلامظٜ صالة: »ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؿقل يًِؿ ـِْٚ

 اهلل يد: »وإصّؾ افًٚم واحلديٞ. اجلامظٜ صالةش درجٜ وظؼيـ بًٌع: »روايٜ

 ش. اجلامظٜ ظذ

 صالة افَريٛ، إمس يف ـهالتْٚ صالة، وؿٝ يف ادًجد دخؾ رجالً  أن ؾِق

 .افٌَِٜٔ افًْٜ هْٚك، واحد هْٚ، بٔهع واحد افًنٚء،

 يٚ: ؿٚل افٌَِٜٔ، افًْٜ صالة يف ادتٍرؿغ هٗٓء ؾْٚدى فف، بدا رجالً  أن ؾِق

ق، هذا مـ خر مجٚظٜ ٕهذ تًٚفقا  مجٚظٜ رُّ ٍَ  صالة: »وافًالم افهالة ظِٔف وؿٚل افَت
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 .افخ...ش افٍذ صالة تٍوؾ اجلامظٜ

 فف؟ بتَقل صق أن أنٝ

 . أصحٚبف مـ أحد وٓ هذا، ؾًؾ مٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إن :وداخٓة

 . افًٚم واحلديٞ :الىٗخ

 مٚ ادُتقبٚت، ظذ افْٚس مجع هق، ظِّْٚ ادُتقبٜ، اجلامظٜ فهالة هذا :وداخٓة

 . افٌَِٜٔ افًْٜ ظذ مجًٓؿ

  هْٚ؟ افًٚم بٚفْص ظِّٝ هؾ إذاً  :الىٗخ

 . ٓ :وداخٓة

 . افًٚم افْص هبذا فًِِػ افًّؾ جير مل أنف احلجٜ :الىٗخ

 . صحٔح :وداخٓة

ًٚ، شٖخٝ ظام اجلقاب هق :الىٗخ  ! يًِّقن ـٕٚقا  فق ُتٚم

  تقؤح؟ مـ ؾٓؾ :وداخٓة

 فُـ ظٚم، ٕص ،شاجلامظٜ صالة: »مثؾ ظٚم، ٕص ،شافِحك أظٍقا . »ًٕؿ :الىٗخ

 افًِػ ظّؾ هؾ فُـ افًٚم، بٚفْص ظّؾ فنتف، وصِٝ حلٔتف تٚرك واحد جٚء

 . أدري ٓ: يًِؿ مل مـ ظْد. ٓ: يًِؿ مـ ظْد اجلقاب فف؟

 مـ اجلزئٜٔ هذه: ؾَٔقل يًِؿ افذي أمٚ افًٚم، افْص ظْد يًِؿ ٓ افذي هذا ييؾ

 .افهٚفح افًِػ مـ افًّؾ ظِٔٓٚ جير مل افًٚم افْص

 ظـ ؾوالً  افهٚفح افًِػ مـ أحد ظـ ًِٕؿ ٓ: اجلقاب خالصٜ أن أي 

 .أوٓ هذا ظٚمًٚ  ظٍقاً  حلٔتف ظـ يًٍق ـٚن أنف إمٚمٓؿ شٔدهؿ اهلل رشقل

  ًٚ ؿ ـثريـ ظـ ًِٕؿ: وثٕٚٔ ْٓ ًٚ، ذفؽ مـ افًُس َؾ  يٖخذون، ـٕٚقا  أهنؿ ُتٚم

 فِروايٜ بٚفًٌْٜ هذا فُـ ،-ظْٓام هلل ريض- اخلىٚب بـ ظّر بـ اهلل ظٌد: ومْٓؿ
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 أنٝ افتل هل إوػ افروايٜ روايتغ: هْٚك ٕن ذفؽ صٌٜٓ، هْٚ ظّر ابـ ظـ ادرويٜ

 . ظّرة أو حٟ يف ذـرهتٚ

ك ،مىًَِٚ  ظْف وثٚبتٜ أخرى روايٜ هْٚك بْٔام ََ  افتٚبًغ بًض ظْف ذفؽ وتِ

 . حلٔتف مـ يٖخذ ؾُٚن ظّر، بـ اهلل ظٌد بـ شٚمل: ومْٓؿ

 افْخًل، يزيد بـ وإبراهٔؿ بؾ افتٚبًغ، مـ مجٚظٜ وظـ هريرة، أيب ظـ وحدث

 .حلٔتٓؿ مـ يٖخذون ـٕٚقا  أهنؿ افهحٚبٜ ظـ يروي افتٚبًغ، صٌٚر مـ وهق

يد إظٍٚء جيًؾ ادىِؼ، اإلظٍٚء وجقد وظدم إخذ، هذا وجقد: ؾِذفؽ   افزا

 . وافرواتٛ افْقاؾؾ يف ـٚجلامظٜ إمقر، بًض ُمدثٚت مـ افٌَوٜ ظذ

 افٌَوٜ، بتحديد يٖخذون ـٕٚقا  أهنؿ وافتٚبًغ افهحٚبٜ ظـ افقارد.. :وداخٓة

 ؾَط؟ يٖخذون أم

 ٕحـ فُـ افتحديد، هذا ؾٔف افًٌض افٌَوٜ، حتِدد افروايٚت بًض :الىٗخ

 ادنٚهديـ ومـ اإلظٍٚء، حديٞ ُرواة مـ هق ظّر ابـ ٕن ظّر: ابـ ظْد َٕػ

 بتىٌَٔف افًالم ظِٔف افرشقل ظـ رواه افذي اإلظٍٚء ؾتًٍر افًالم، ظِٔف فِرشقل

 مـ ـٚن -ظْٓام اهلل ريض- ظّر ابـ أن -اهلل صٚء إن- مجًٔٚ ًِٕؿ أنْٚ وبخٚصٜ هق،

 يف حتك ملسو هيلع هللا ىلص بٚفٌْل آؿتداء يف حرصًٚ  افهحٚبٜ وأصد أحرص: َٕؾ مل إن أصد،

ٌَؾ مـ ؾٔٓٚ ُظقِرَض  ؿد جزئٔٚت  .آخريـ صحٚبٜ ِؿ

 إظٍٚء ويىٌَف بٚإلظٍٚء، يٖمر افرشقل يرى أنف ؾٔف تتهقر أن يُّـ ٓ هذا ؾّثؾ

،ًٚ  . مًتحٔؾ أمر هذا ظْف، هنٚه مٚ إػ خيٚفٍف هق ثؿ ظٚم

  (00: 29: 17/ 627/ وافْقر اهلدى)

 (00: 18: 01/ 627/ وافْقر اهلدى)
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 الٓحٗة وـ الّبًة عذ زاد وا أخذ

ًٚ  ذـرَت  صٔخ يٚ: ادَدم  ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن وهق افهحٔحٜ افًًِِٜ يف يًْل حديث

رون افٔٓقد إن اهلل رشقل يٚ: ؾَٚفقا  بٔض، وحلٚهؿ إنهٚر مـ ؿقم ظذ خرج ٍِ  ُيَه

رون ِّ  .افُتٚب أهؾ بّخٚفٍٜ أمرهؿ ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل هلؿ ؾَٚل ظثْٕٚٔٓؿ ويَهقن وحُيَ

 ؟خيٚفٍقهنؿ مٚذا يف :الىٗخ

 افًٗال صٔخ، يٚ ؾٔؽ اهلل ؾٌٚرك وافتحّر، وافتهٍر ظثْٕٚٔٓؿ ؿص يف: ادَدم

 أنف مًِقم هق ـام وافَص افَص، ظـ ؾٚفًٗال ثًْٕٚٔٓؿ يَهقن: ؿٚفقا  شٖخقه أهنؿ

 ،ظثْٕٚٔٓؿ ُيَقِؾروا بٖن أمرهؿ بؾ افَص، هذا ظذ يقاؾَٓؿ مل ملسو هيلع هللا ىلص ؾٚفٌْل احلِؼ، دون

 ؟وإضالؿٓٚ افِحٜٔ تقؾر ظذ يدل صٔخ يٚ هذا أخٔس ظثُْٕٚٔؿ، أوؾروا: ؾَٚل

 إمس يف حقهلٚ دٕدٕٚ افتل فَِٚظدة صٚفح بّثٚل جئٝ أنٝ أن :الىٗخ

 .بال ؿؾ ؟افًٚم بٚفْص اشتدٓفؽ أنٝ أن أخٔس افَريٛ،

 .صٔخ يٚ فٔس: ادَدم

 .بذ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ فٔس: ادَدم

ش افِحك أظٍقا » إول افْص ظٚمغ، بْهغ أن حتتٟ أنٝ فٔس، ـٔػ :الىٗخ

 ؟ـذفؽ أخٔس

 .صٔخ يٚ بف اشتدفِٝ مٚ هذا: ادَدم

 ؟ـٔػ :الىٗخ

 ..اخلٚص افْص هذا ذـرت أنٚ صٔخ، يٚ ذـرتف مٚ جئٝ مٚ أنٚ: ادَدم

 ؟ظٚمغ ٕهغ ؿِٝ ـذفؽ، أخٔس ظٚمغ، بْهغ أؿقل أنٚ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ هذا أذـر مٚ أنٚ: ادَدم
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ًٜ  وفُـ: ؿِٝ.. أنٚ أنٚ أنٚ :الىٗخ ح  .ظٚمغ بْهغ جئٝ أنؽ فؽ، متٓامً  سا

 ؟صٔخ يٚ هل مٚ: ادَدم

َٝ .. إول بٚفْص جئٝ ؾٖنٚ :الىٗخ  .إول بٚفْص جئ

 ؟افْهغ هل مٚ: ادَدم

َٝ  فُـ ؿِتف، مٚ أنٝ بتَقل افّع .. فؽ أـّؾ راح :الىٗخ  ذـرت حْٔام ؿِتف أن

 ظثْٕٚٔٓؿ يٖخذون.. ؟مىَِٜ أخًٔٝ هْٚ افًثٕٚغ هذه، افًثٕٚغ وهق أخر افْص

 ؟مىَِٜ أخًٔٝ

 .ظثْٕٚٔٓؿ يَهقن ًٕؿ: ادَدم

 ؟مىَِٜ أخًٔٝ واحد، ادًْك يَهقن يٖخذون ًٕؿ، يَهقن :الىٗخ

 .ًٕؿ: ادَدم

 .ضٔٛ :الىٗخ

 أخذٕٚ إذا ؾْحـ هٚه، افًٚم بٚفْص أن تًتدل أنٝ افَٚظدة، إػ رجًْٚ: ؾ٘ذاً  

 يٌٌْل ؾْحـ ،شيَهقن هؿ» هذا أحدمهٚ ظٚمغ ٕهغ ؟مٚذا خٚفٍْٚ افٌَوٜ دون مٚ

 .َٕص أّٓ  ؾٌٌْٔلش افِحك اظٍقا : »ؿٚل وافرشقل َٕص، أٓ

 فُـش افِحك اظٍقا »و ؿِٝ مٚ أنٝ ظٚمغ، ٕهغ حقل يدور اشتدٓفؽ: ؾ٘ذاً  

 .ـالمؽ شٔٚق مـ مٍٓقم هذا

 .صٔخ يٚ ًٕؿ: ادَدم

 تٍِيٝ مٚ افذي افًٚم افْص هذا ًٕحٛ ؾْحـ يوٚيَؽ، هذا ـٚن ؾ٘ذا :الىٗخ

 ..حقل ٕدٕدن ؾٖنٚ بف،

 .صٔخ يٚ أؤٍف وأنٚ: ادَدم
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 ؟ًٕؿ :الىٗخ

 .هذا أؤٍف: ادَدم

ًٚ، تؤٍف :الىٗخ  تدٕدن أن أنؽ احلََٜٔ فُـ مهِحتؽ، مـ هذا ٕن ضًٌ

 افَص جيقز ٓ: إذاً  يَهقن، ظثْٕٚٔٓؿ يٖخذون هؿ وهق ظٚم، بْص آشتدٓل حقل

،ًٚ  ؟ـذفؽ أخٔس افًٚم، افْص مًْك هق هذا مىَِ

 .صٔخ يٚ ًٕؿ: ادَدم

 افذي ـٚدثٚل افًٚم افْص هبذا افًّؾ جرى هؾ: أن ًٕٖخؽ ضٔٛ، :الىٗخ

 ظٌده مـ يًتحّل  اهلل إن: »تًِؿ ـام مْٓٚ ظٚمٜ ٕهقص ؾٔف ؟بف افَريٛ بٕٚمس أتْٔٚ

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن يؼع مل مقوع يف اإلًٕٚن دظٚ ؾ٘ذاش خٚئٌتغ يردمهٚ أن يديف رؾع إذا

 ـال، ؿِْٚ ؟جيقز وهؾ بذ، ؿِْٚ ؟افًٚم بٚفْص ؾًؾ ؿد يُقن أخٔس يديف، ؾٔف رؾع

 ؟صح

 .صح :ادَدم

ؾ هؾ إفٔؽ، بقوقح افًٗال وهق أن، يرد ادقوقع ٍٕس أن :الىٗخ ِّ  ُظ

 احتٔٚضل، جقاب ظْدٕٚ هْٚك أن ظِامً  احلديٞ، مـ ؾّٓتف أنٝ افذي اإلضالق هبذا

 إػ ٕهؾ أن ؿٌؾ.. اجلذري اجلقاب مـ ْٕتٓل أن ؿٌؾ فُـ احتٔٚضل، جقاب ظْدٕٚ

 .اجلذري مـ ْٕتٓل آحتٔٚضل، اجلقاب هذا

 ـٕٚقا  ادجقس أو افْهٚرى أو افٔٓقد هؾ: اإليوٚح مـ بقء افًٗال ؾٚٔن 

 ؟افًٗال هذا يرد أٓ ؟افٌَوٜ ؾقق مٚ أو افٌَوٜ، دون مٚ يٖخذون

 .يرد :ادَدم

 .ٓ مًؽ أؿقل أنٚ ؟يًٍِقن ـٕٚقا  ـٔػ ظرؾٝ ؾٓؾ يرد، :الىٗخ

 .تًِٔؼ ظْدي فُـ ٓ، :ادَدم

 وأنٝ ٓ، مًؽ أؿقل أنٚ فؽ ؿِٝ أنٚ مًؽ، ر مٚ وأنٚ افتًِٔؼ أبًد ٓ :الىٗخ
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 ؟خٚفٍتْل

 .خٚفٍتؽ مٚ ٓ، :ادَدم

 .هق ؾٓذا ٓ، :الىٗخ

 ..يًْل أريد :ادَدم

 .تُِؿ وبًديـ ّٕق.. ّٕق ٓ فذفؽ :الىٗخ

 مـ واؿع أمر ظـ يتحدث ٕص أمٚم ٕنْٚ افًّقم، ئٍد ٓ افْص هذا: إذاً  

 ـٕٚقا  أهنؿ إٓ افقاؿع، إمر هذا ظـ بٔٚن ظْدٕٚ فٔس وٕحـ ادؼـغ، أوئلؽ

 ؟صح ظْدٕٚ، جمٓقفٜ إخذ ـٍٜٔٔ فُـ يٖخذون،

 .صح :ادَدم

 حْٔئذ تًتىٔع هؾ مًروف أخذ ادًِّغ مًؼ ٕحـ ظْدٕٚ يف ضٔٛ، :الىٗخ

 أوئلؽ مـ ظْدك مًروف ؽر بٖخذ لاإلشالم إخذ تدؾع أن هذا بحديثؽ

 ؟ادؼـغ

 افًٚبؼ ـالمؽ ظذ إوٚؾٜ ل أنٚ هذا، افًٗال ظذ أجٔٛ أن ؿٌؾ صٔخْٚ :ادَدم

 .صٔخ يٚ

ًٚ  ئٍدك أطـ مٚ :الىٗخ  افِع  ظِٔٓٚ ّٕق ٕحـ افتل افَٚظدة ظذ ذفؽ، مع صٔئ

 .مًف تًٚل مًؽ جيل مٚ

 .ؾٔؽ اهلل بٚرك :ادَدم

 .تٍوؾ :الىٗخ

 .ـثر أصخٚص مـ ٕنف يًِؿ: ٓ افٔٓقد، مـ ـٚن افذي افَص يف: أوًٓ  :ادَدم

 ؟ـٔػ.. ـٔػ :الىٗخ
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 ..أصخٚص مـ ٕنف يًِؿ: ٓ افٔٓقد مـ ـٚن افذي افَص أؿقل :ادَدم

 ؟حتُٔف بِّدك افذي هذا ُّيديؽ، اهلل.. ُّيديؽ اهلل :الىٗخ

 .صٔخ يٚ اصز ضٔٛ، :ادَدم

 شٖختؽ حٚ إيٚه، فَْتؽ أنٚ ـالم إظٚدة هذا أصز، بِّدي مٚ ٓ أخل، يٚ :الىٗخ

 .بٍٔٔدك افّع  أخل يٚ افُالم أن ؿؾ ٕدري، ٓ مًؽ ؿِٝ وأنٚ ٓ، ؿِٝ ؟تدري

 ..صٔخ يٚ ضٔٛ :ادَدم

 .احٚيض تُرار أمٚ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ ظعّ  صزك ؾٔؽ، اهلل بٚرك صٔخ يٚ فف إحلٚق ؾٔف :ادَدم

ِٔع ٓ فُـ أخل، يٚ بٖس ٓ :الىٗخ  ـالمل أـرر أنٚ هؾ يًْل افقؿٝ، ُتَو

 ..افًٚبؼ

 ..ظْدي ؾٔف صٔخ يٚ فًع :ادَدم

ًٚ  ترى أنٝ هؾ ؾٔؽ، اهلل بٚرك أخل يٚ اشّع :الىٗخ  ـالمل أـرر أن حًْ

 ؟افًٚبؼ

 .صٔخ يٚ ٓ، :ادَدم

 ـْٚ إذا وبخٚصٜ افًٚبؼ، افُالم تُرر ٓ فؽ أؿقل أنٚ مثِؽ، وأنٚ :الىٗخ

 .ظِٔف متٍَغ

 هبذا أذـرك بد ٓ يًْل افُالم، ظِٔف أؤػ أريد أنٚ ضٔٛ صٔخ يٚ :ادَدم

 ..إين حتك وأذـره افُالم،

رتؽ أنٚ أخل يٚ :الىٗخ ـَ  هق هؾ فؽ ؿِٝ أنٚ ُّيديؽ، اهلل افُالم هبذا َذ

 .ٓ وؿِٝ ٓ، مًل شتَقل وأنٝ ٓ، فؽ ؿِٝ ؟مًِقم

 .يَهقن ـٕٚقا  ـٔػ ٕدري مٚ صٔخ، يٚ ظٚم ٕص هذا صٔخ يٚ :ادَدم
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 ...ضٔٛ :الىٗخ

 ؟... أو افٌَوٜ دون هذا أنف ظِٔف ٕحُؿ ؾُٔػ :ادَدم

 شٗال، اشتقظٌٝ مٚ أنٝ إذاً  هُذا، فؽ ؿِٝ مٚ أنٚ صٔخ، يٚ حُّْٚ مٚ :الىٗخ

 وؾّٓتف، هذا ؿِٝ افٌَوٜ دون أخذ: أي مًروف، إشالمل أخذ ظْدٕٚ فؽ أؿقل أنٚ

 ؟صح أطـ

 .صٔخ يٚ ؾّٓتف :ادَدم

ـل بٖخذ لاإلشالم إخذ رضب جيقز هؾ: ـٚن افًٗال :الىٗخ  ؽر ِذْ

 .ـٚن شٗال هذا ؟مًروف

 .إشالمل أخذ هذا أنف أخذٕٚ أجـ مـ صٔخ، يٚ إشالمل أخذ صٚر ـٔػ :ادَدم

، مثِام حتط جتل مش.. ظْف تًٖل افذي هذا إي، :الىٗخ  يف افًهٚ يَقفقا

 جيقز هؾ: هُذا شٗال أنٚ احٚيض، إظٚدة بف وإذا تتّٜ، ـالم ظْدي أنٚ تَقل افًجِٜ،

 ؟هق مٚ مًروف، ؽر ذـل بٖخذ افٌَوٜ دون بٖنف ادًروف لاإلشالم إخذ رد

 ظِٔؽ صزٕٚ هذه ؟اإلوٚؾٜ هل مٚ إوٚؾٜ، ظْدي مًذرة وؿِٝ أجٌٝ مٚ ؾٖنٝ

ْٕٚ مع ٕحـ مٚصغ افِع  افَٚظدة ظذ ومنْٔٚ ظِٔؽ، بٚفْٚ وَضّقفْٚ  ادقاؾؼ ـِٓؿ إخقا

 ؟مًؽ جئٝ أنٚ اشتٍدت، صق مًف، تًٚل مًؽ جيل مٚ ؾٚفّع  وادخٚفػ

 ..مٚ ظٚم ٕص هذا أن أؿقل يًْل أنٚ، صٔخ يٚ يًْل :ادَدم

 ؿدمٝ مٚ رء، ٓ ؟مًؽ جئٝ أنٚ اشتٍدتف، افذي مٚ أن أشٖخؽ أنٚ :الىٗخ

 ًٚ  .جديداً  صٔئ

 يًْل ظٚم، هق مٚ خمهص صٔخ يٚ هذا إخذ أن أؿقل يًْل أنٚ :ادَدم

 .ؾٔف ٌَٕؾ مٚ ؿص أّي  ظذ بٔخهص

 فؽ تٌغ ـام خىٖ تهقرك فؽ بٔتٌغ بس تهقرك، هذا ؾٔؽ اهلل بٚرك :الىٗخ
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 حْٔام بٚفٍُٚر آشتًٕٜٚ جقاز ظذ دفٔؾ بٖؿقى حيتجقن حٚ افَريٛ، إمس يف

 يًتًغ أن أراد أنف احلديٞ صح إذا افَقي، هق اهلل رشقل افقاؿع، فؽ َصّقرت

 اشتًٚن آخره، إػ وبريىٕٚٔٚ بٖمريُٚ بٚفٍُٚر اشتًْٚ حْٔام افٔقم واؿًْٚ ؾٓؾ بٚفٔٓقد،

 ؾٚٔن افًُس، واهلل ٓ: ؿِٝ: َرّيـَحتْٚ ؾٔؽ اهلل بٚرك ؟افًُس أم بٚفؤًػ افَقي

 ـؾ ؿٌؾ افًٗال تٍٓؿ أن ؾٖرجقك فؽ أؿقل أنٚ ادنُِٜ، ٍٕس يف تَع أجوًٚ  أنٝ

ًٚ، تٍُراً  ؾٔف وتٍُر جٔدًا، ؾٓامً  رء  جقاب، ظْدك ـٚن إن اجلقاب هتلء ثؿ صحٔح

 احلديٞ يف ظْدٕٚ افٌَوٜ، دون إخذ وهق مًروف إشالمل أخذ ظْدٕٚ: شٗال

 هؾ.. رء فؽ أووح أن.. هق ـٚن هؾ مًروف، مش ذـل أخذ ذـرتف افذي

 بدل حلٔتف بٔحِؼ يًْل ،شتُقن إصٚرة افذؿقن خر» شقريٜ ظقام ضريَٜ ظذ هق

 افذؿقن خر» يقمغ، يقم بًد افنًر وٌٕٝ افٔقم حِؼ فق ـام ؾٓق بٚدُْٜٔ، ادقشك

 مش آخره، إػ شٕٚتل شٕٚتل ٕص ؿِٔؾ ضٚفٝ إنش تُقن إصٚرة افِحك يًْل

 إفٔٓٚ ينر احلديٞ جٚء وافذي ادؼـقن ظِٔٓٚ ـٚن افتل اهلٔئٜ ظْدٕٚ مًروف

 ؟ظثْٕٚٔٓؿ.. ثًْٕٚٔٓؿ يَهقن إهنؿ: بَقفف

 .ًٕؿ :ادَدم

 فثٚفٞ هذا ؾٚفًٗال إخذ، هذا ـٍٜٔٔ ظْدٕٚ مًروف مش ظثْٕٚٔٓؿ، :الىٗخ

 افٌَوٜ دون مٚ أخذ هق افذي لاإلشالم إخذ ٕيب أن جيقز هؾ مرة رابع أو مرة

ر ؟ـٍٔٔتف ًٕرف ٓ افذي افؼـل بٕٚخذ ؾقق، مٚ فٔس ُِ  أو ًٕؿ وؿؾ اجلقاب، يف َؾ

 ؽر أنف ظِٔف اتٍَْٚ وافذي احٚيض افُالم تًٔد أن أمٚ افٌحٞ، يّق وحْٔٓٚ ٓ،

 ؟افًٗال فؽ ووح ؾٚٔن ؾٚئدة، يف مٚ افؼـل، إخذ مًروف

 .ؾٔؽ اهلل بٚرك ل، ووح :ادَدم

 إخذ وهذا افؼـل، بٕٚخذ لاإلشالم إخذ رد جيقز هؾ ضٔٛ، :الىٗخ

 ؟فديْٚ مًروف لاإلشالم وإخذ فديْٚ، مًروف ؽر افؼـل

 أخذٕٚ أجـ مـ: صٔخ يٚ فؽ ؿِٝ حٚ فؽ شٗال يف واؾَتْل أنٝ: صٔخ :ادَدم
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 ؟إشالمل أخذ هذا أنف

ّؾ  ؿٌؾ ؿؾ ثٚين، شٗال هذا ُّيديؽ، اهلل أخل يٚ :الىٗخ  جيقز، ٓ أو جيقز رء ـُ

: وؿِٝ افثٚين بٚجلقاب أنٚ أتٔتؽ إذا أمٚ افثٚين، شٗافؽ يٖيت حْٔئذ جيقز، ٓ ؿِٝ ؾ٘ذا

 أوخؿ خِْٔل ل،اإلشالم إخذ رد بهحٜ تًتَد أنٝ ؾٓؾ ؟افٍٚئدة إيش جيقز، ٓ

 أو افًْل، إخذ رد جيقز هؾ إمر، فتقؤح بس خٔٚفٜٔ صقرة أن افهقرة، فؽ

 .ٓ ؾقراً  شتَقل ؟ظْدٕٚ ادجٓقل افؼـل بٕٚخذ فِحٜٔ افٌْقي إخذ أؾهح ـامن

 .صٔخ يٚ ٓ، ًٕؿ، :ادَدم

 .جيقز ٓ: إذاً  ضٔٛ، ٓ، ًٕؿ، :الىٗخ

 .جيقز ٓ :ادَدم

 أن ظالويٜ، رضبْٚ افنٚم يف ظْدٕٚ يَقفقا  ؾقق ضًِٝ أنٚ أن ضٔٛ، :الىٗخ

 إخذ رد جيقز ٓ أن اتٍَْٚ فِٓدف، ٕقصؾ راح مش صقيف، صقيف مًؽ شٖنزل أنٚ

 رد جيقز ٓ: َٕقل هذا، ترـْٚ ضٔٛ ؟هٚه فديْٚ ادجٓقل افؼـل بٕٚخذ افٌْقي

 مْف، إتْٓٔٚ هذا ٓ، ادًروف ٕؤػ ٓزم مٚ هال ذهْٚ يف ؿٚئؿ: ضًًٌٚ  افًْل، إخذ

 افؼـل بٕٚخذ افًْل إخذ رد جيقز ٓ افثٕٜٚٔ آتٍٚؿٜٔ أو أن افثٚين افًٗال

 ؟مٚر ادجٓقل،

 ؟افًْل إخذ رد جيقز مٚ :ادَدم

 .افؼـل بٕٚخذ افِحٜٔ، مـ افًْل إخذ ًٕؿ، :الىٗخ

 .ًٕؿ :ادَدم

 ؟ـذفؽ أخٔس :الىٗخ

 .صٔخ يٚ ًٕؿ :ادَدم

 فؽ ؿِٝ حٚ هبٚ، ؾٚجٖتؽ أنٚ افع هذي افثٚفثٜ، ادرتٌٜ إػ أصؾ أن :الىٗخ
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425 

 فُـ افثالثٜ، افتًٚبر هذه بغ ؾرق ظْدي يف مٚ احلََٜٔ يف وأنٚ ل،اإلشالم إخذ

 أنٚ فُـ بًد، ؾٔام ٌٕحثف ممُـ وهذا ؾرق، ٓ ظِّٜٔ ـْتٔجٜ أمٚ ظِّل ؾَط هْٚ افٍرق

 مٚ ادقوقع، ٍٕس يف وتًىل تٖخذ أن وهق بؽ، طْل حًـ ظْد تُقن أن أريدك

 ادَهقد هُذا: مـ وأـثر هُذا ؽري مع ؾًتًٍؾ هُذا مًل ؾًِٝ إن ٕنف تؼد:

: أن افًٗال يٖيت جيقز، ٓ.. جيقز ٓ أنف ظذ اتٍَْٚ افذيـ افًٚبَغ افًٗافغ ٍٕس

ِِحٜٔ لاإلشالم إخذ رد جيقز هؾ  ادجٓقل افؼـل بٕٚخذ حدوده، ادًروف ف

 ثالثٜ ورؿؿ اثْغ ورؿؿ واحد رؿؿ يف شٌؼ ـام شُٔقن اجلقاب أن بداهٜ حدوده،

 ؟افٍرق هق مٚ ل ؿؾ وإٓ

 أن حد إػ ـِف هذا يًْل صٔخ، يٚ ظِٔٓٚ مثٚل ل ارضب ل، ووح :ادَدم

 .....مثٚل أريد فُْل هذا، ظذ تُِّْل أنٝ ٕحـ

ًٚ  حٚذا ؟جيقز ٓ ل ؿِٝ بٕٚول فٔش.. أخل يٚ ل ؿؾ بس مًِٔش، :الىٗخ  ثٕٚٔ

 ؾٔف مٚ ـٓذا ـٓذا هذا أن مع حٚذا ؟مثٚل ل ارضب ؿِٝ بتٖتئ، حٚذا ؟جيقز ٓ ؿِٝ

 إبىؽ، حتٝ حٚضف أنٝ افع شٗافؽ ظـ أجقابؽ وراح مثٚل فؽ أرضب أنٚ ؾرق،

 ؟يٖخذون ـٕٚقا  أهنؿ ظرؾْٚ أجـ مـ وهق

 مْىَل بحٞ أريد هذا، افٍَزي افٌحٞ أحٛ مٚ أنٚ بس هذا، ٕدخؾ راح

 .جٔداً  افدمٚغ يف يدخؾ حلتك تًًِع

 ظِٔف افرشقل أن تًِؿ هؾ ،شافِحك وأظٍقا » افًٚم، افْص أمٚم أن أنٝ 

 أو ئّْٓٚ مـ وٓ أشٍِٓٚ مـ رء وٓ صًره وٓ أخذ مٚ مىًَِٚ  حلٔتف ظٍٚ افًالم

 ؟هذا تًِؿ هؾ يًٚرهٚ،

 .ٓ :ادَدم

 يُقن أن افًِؿ ضٚفٛ مـ أنٚ يًجٌْل افذي هق هذا ؾٔؽ، اهلل بٚرك ٓ، :الىٗخ

 تًِؿ ٓ ـْٝ إذا ضٔٛ ٓ،.. آخره إػ ويٌرب ويؼق ـالمف يف يِتقي وأٓ سحيًٚ 

 افًْٜ مـ َٕقل أن يهح هؾ: حْٔئذٍ  أظِؿ، ٓ مًؽ وأنٚ واضّئـ أظِؿ ٓ مًؽ وأنٚ
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 ؟مىًَِٚ  حلٔتف مـ ادًِؿ يٖخذ أٓ

 .ًٕؿ :ادَدم

 .إًٍٓٚ  ؿِتف مٚ يَْض هذا ٓ، :الىٗخ

 ؟صٔخ يٚ ـٔػ :ادَدم

 ظِٔف افرشقل أن تًِؿ ٓ ـْٝ إذا أخل يٚ اهلل، شٌحٚن ؾٔؽ، اهلل بٚرك :الىٗخ

 افًْٜ مـ إٕف أن تَقل ـٔػ حلٔتف، مـ يٖخذ ٓ ـٚن أو حلٔتف مـ يٖخذ ـٚن افًالم

 ؟حلٔتف مـ يٖخذ أّٓ 

 ـٚن ومٚش حلٕٚٚ ًٍٕل بٖن أمرٕٚ» وشِؿ وآخف ظِٔف، اهلل صذ افرشقل ٕن :ادَدم

 .ظْف هنٕٚٚ ظام فٔخٚفٍْٚ

 .وإيٚك ُّيديْٚ اهلل :الىٗخ

 .آمغ مهللا :ادَدم

 ؟شٗال إيش أنٚ أخل يٚ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ تٍوؾ :ادَدم

 أبق... ؿِْٚ إيش أبق ًٕٔٝ أنٚ يٚ احلََٜٔ يف ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل أن تًِؿ هؾ :الىٗخ

 مهللا: »يَقل ادٗذن شّع إذا ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل أن جٚبر أبق يٚ تًِؿ هؾ.. جٚبر

 ؟شُمّد آل وظذ ُمّد ظذ صع مهللا: »يَقل أوش افتٚمٜ افدظقة هذه رب

 .أظِؿ ٓ :ادَدم

 ؟يَقل ٓ ـٚن أو يَقل ـٚن تَقل أن فؽ جيقز هؾ ضٔٛ، تًِؿ، مٚ :الىٗخ

 .ٓ :ادَدم

َٓ  أو افِحٜٔ مـ تٖخذ أن افًْٜ مـ هؾ فؽ ؾَقل إذاً  :الىٗخ  ـٓذا هذا تٖخذ، أ
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،ًٚ  ؟افرشقل ؾًؾ مٚذا أشٖخؽ أنٚ..! افرشقل ؿٚل مٚذا أشٖخؽ ٓ أنٚ ُتٚم

 .صٔخ يٚ ظِٔؽ ؾّٓٝ :ادَدم

 ؟ؾّٓٝ :الىٗخ

 .ًٕؿ :ادَدم

 بٚحلديٞ تذـرين مٚ حتك شٚبؼ مـ افٍٓؿ هذا يُقن أن أُتْك ـْٝ فُـ :الىٗخ

رتؽ بدأتؽ أنٚ اِفع ـّ  ؟هذا تذـرت ؿِتف، مٚ أنٚ: ـالمؽ أول يف وؿِٝ بف، وذ

 ش.افِحك وأظٍقا »

 .ًٕؿ شافِحك وأظٍقا » :ادَدم

رتؽ أنٚ افذي احلديٞ هذا ظعَ  تًٔد أنٝ حٚذا ضٔٛ، :الىٗخ ـَ  فٔس وهذا بف، ذ

 أمر مٚذا ظـ أشٖخؽ وٓ بِحٔتف، افرشقل ؾًؾ ظام أشٖخؽ ٕين أن، حٚجٜ ؾٔف ل

 ثؿ ظع، صِقا  ثؿ يَقل، مثِام ؾَقفقا  ادٗذن شًّٝ إذا أمتف أمر ؾٚفرشقل أمتف، بف

 أجٌٝ ؟وـذا ـذا يًٍؾ ـٚن افرشقل أشٖخؽ هذا، ظـ أشٖخؽ مٚ أنٚ. آخره إػ.. ثؿ

ًٚ  أدري، ٓ ؿِٝ أجوًٚ  وهْٚك أدري، ٓ.. ٓ هْٚ  هذا ؟شْٜ أدري ٓ صٚر ـٔػ ؾحًْ

 .افًِؿ ويف افٍَف يف خىٖ

 ..يف ذـرتف افذي ادثٚل هذا ؟هذا ظذ يَٚس هذا أن ترى صٔخ يٚ هؾ :ادَدم

 فٔس هذا.. ؾٔؽ اهلل بٚرك تَريٌل هذا ؿٔٚس، فٔس هذا اهلل، شُٚمؽ :الىٗخ

: فؽ أؿقل أنٚ هذا، يَٚس ل تَقل حتك بَٔٚس، ذظل حُؿ فؽ أثٌٝ ٓ أنٚ ؿٔٚس،

 تنٌٔف.. ؿٔٚس مش تنٌٔف هذا اهلل، شُٚمؽ ؟أشد ظذ زيد يَٚس ل بتَقل أشد، زيد

 ذظل، ؿٔٚس فٔس فُـ صحٔح هذا ًٕؿ، هبذا تنٌٔف هذا افنجٚظٜ، يف بٖشد زيد

: افًالم ظِٔف بَقفف آخذ أنٚ شتَقل أن أنٝ بًّْك أبدًا، وهذا هذا بغ ؾرق يف مٚ

 خالف، يقجد ٓ هْٚ هُذا: فؽ أؿقل وأنٚ ،شيَقل مثِام ؾَقفقا  ادٗذن شًّتؿ إذا»

 تٖخذ أنٝ فؽ شٖؿقل ـذفؽ أدري، ٓ تَقل ؟هذا ؾًؾ افرشقل أشٖخؽ أنٚ فُـ

ًٚ، ؾٓامً  تٍّٓف افذي بَقفف تٖخذش افِحك اظٍقا »بـ َْٔ  افٍٓؿ هق ادًغ افٍٓؿ وهذا مً
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 شٖٔيت هذا أن، هذا مًؽ أبحٞ ٓ أنٚ ضٔٛ، ؟ـذفؽ أخٔس اشتثْٚء، بدون افًٚم

ًٚ، ؿريًٌٚ  دوره  فٔس هذا ٕن افٍَزي: افٌحٞ أحٛ مٚ أنٚ: إًٍٓٚ  فؽ ؿِٝ ـام فُـ ؿريٌ

ًٚ  يًِؿ أحد ٓ ؾٚٔن َهْقجٚئل: بحٞ هذا ظِامً   افرشقل أن إرض وجف ظذ إضالؿ

 أي افرشقل شْٜ: يَقل ؾٚفذي وفذفؽ يٖخذ، ٓ ـٚن أو يٖخذ ـٚن افًالم ظِٔف

 افًِّٜٔ افًْٜ ظـ ٕتُِؿ أن ٕحـ أؿًٚم، ثالثٜ افًْٜ ؿِْٚ أمس وٕحـ افًِّٜٔ،

 افًْٜ إػ تٍَز افَقفٜٔ افًْٜ يف افٌحٞ يف ُٕقن بْٔام ؾٖنٝ افَقفٜٔ، افًْٜ وفٔس

 ٓ ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل بٖن ؿٚل مـ ـؾ فؽ، أؿقل ؾٚٔن خىٖ، هذا افًِّٜٔ،

 ظِؿ ٓ مٚ تَقل أن مـ اهلل بَرأك وفذفؽ بف، فف ظِؿ ٓ مٚ يَقل ؾٓذا حلٔتف مـ يٖخذ

 وأظٍقا : »افًالم ظِٔف ؿقفف إػ أن ًٕقد اجلٕٚٛ، هذا مـ إتْٓٔٚ بس بف، فؽ

ًٚ، أمس تٌع افٌحٞ هق هذا ،شافِحك  ؟افًٚم بٚفْص تًتدل أنٝ أن أخًٝ ُتٚم

 ؟وائؾ حديٞ :ادَدم

 ؟ًٕؿ :الىٗخ

 ؟..وإٓ صٔخ، يٚ وائؾ حديٞ :ادَدم

َْٔٝ أنٚ أن :الىٗخ ش افِحك وأظٍقا » افًالم ظِٔف ؿقفف بًّقم تًتدل فؽ َظ

 ؟ـذفؽ أخٔس

 .ًٕؿ :ادَدم

 يف شقاء افًٚم بٚفْص تًتدل أنٝ فؽ ؿِٝ أنٚ افٌحٞ أول مـ ضٔٛ، :الىٗخ 

 ٕص ظثْٕٚٔٓؿ يَهقن أجوًٚ  فؽ يْٕٓٚٚ، افذي ذاك يف أو يٖمرٕٚ افذي احلديٞ هذا

 ظٚم، ٕص ـامن افِحك وأظٍقا  افؼظل إمر هْٚ افَص، ٕقع هذا مًروف مش ظٚم

 رضبٝ بٖنْل وأذـرك أن، افًٗال افًٚم بٚفْص وهْٚك هْٚ تًتدل تزال ٓ ؾٖنٝ

 يرؾع أن يًتحٛ افذي ـّثؾ ُتٚمًٚ  أن مثِؽ أنٝ ؾٓٚ افٔديـ، رؾع بَؤٜ مثالً  فؽ

 اهلل إن»: حديٞ فؽ ذـرت.. ؿٚل افرشقل ٕن افهالة، يف دظٚء ـؾ يف يديف

 مٚ تَقل ظِٔف ترد أنٝ حٚذا ،شخٚئٌتغ يردمهٚ أن يديف رؾع إذا ظٌده مـ يًتحل
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 .ذفؽ ؾًؾ افرشقل أن ظِّْٚ

 .ًٕؿ :ادَدم

 مٚ أنْٚ حجتؽ افًٚم، افْص حجتف ؾٓق ذفؽ، ؾًؾ افرشقل أن ظِّْٚ مٚ :الىٗخ

 هق ادٌتدع ود تًٌؽ احلجٜ هل أن افًٚم، افْص هذا ضٌؼ افرشقل أن ظِّْٚ

 بٔٚن إػ بحٚجٜ أن أنٝ ٕنؽ أنٝ، ودك أن حجتل.. أنٝ ودك أن حجتل

 فٔس ؾ٘ذاً  أدري، ٓ ؿِٝ أنؽ دام ومٚ افًٚم، افْص هلذا افًالم ظِٔف افرشقل مـ

 أنف افًِػ مـ أحد ظـ يًرف ٓ: ؾٖؿقل ظِٔؽ زائدة حجٜ أنٚ ل تٌَك حجٜ، مًؽ

 حٚذا ؾٚٔن افٌَوٜ، دون مٚ أخذوا أهنؿ افًِػ مـ ـثر ظـ وًٕرف بَقفؽ، ؿٚل

 افًٚمٜ بٕٚدفٜ يًتدفقن افذيـ ادٌتدظغ زمرة يف أنًٍْٚ وٕحؼ شٍِٔتْٚ ظـ ٕخرج

ْٕٚ وبًض ؟افًّؾ ظِٔٓٚ جيري مل افتل  جٔداً  مًل يذـرون أن هْٚ احلٚرضيـ إخقا

 افًْٜ، بىريؼ إٓ افَرآن ؾٓؿ يُّـ ٓ أنف أذهٚهنؿ يف وٕرشخ دائامً  ٕٗـد أنْٚ

 هذا يف مقوحًٚ  مثالً  ٕٖخذ ؾْحـ مْٓٚ، افًِّٜٔ افًْٜ وبخٚصٜ افثالثٜ بٖؿًٚمٓٚ

ِٚرُق ﴿ ادقوقع ًَ ُٜ  َواف ِٚرَؿ ًَ قا  َواف ًُ  هْٚ افًٚرق ترى ـام[ 18:احٚئدة﴾ ]َأجِْدَُّياَُم  َؾْٚؿَى

 هق فق افًٚرق افًيؿ، ٕص مـ آخذ أنٚ وؿٚل إًٕٚن جٚء ؾِق مىَِٜ، وافٔد مىِؼ،

 هبذا افًّؾ جيري مل َٕقل ؟ظِٔف ٕرد بامذا يده، َٕىع إذاً  شٚرق اشّف هذه افقرؿٜ

 هْٚ مـ أو هْٚ مـ يده أؿىع حر أنٚ: ؿٚل فق ـذفؽ هذا، بخالف افًّؾ جرى وإٕام

رَ  إَِفَْٔؽ  َوَأنَزْفَْٚ﴿: ؿٚل ربْٚ ٓ، فف َٕقل ؿٔد، مٚ وجؾ ظز اهلل ٕن هْٚ: مـ أو ـْ  افِذ

ؿْ  ُِٕزَل  َمٚ فَِِْٚسِ  فُِتٌَِغَ  ِٓ  ؾوالً  اهلل أؿقال بغ فِْٚس بغ ؾٚفرشقل[  11:افْحؾ﴾ ]إَِفْٔ

فف بغ أنف ظـ  ـٚن مٚ أو ؿقًٓ  مْف ـٚن مٚ شقاء افٌٔٚن هذا أن افًالم، ظِٔف هق أؿقا

ً، مْف ـٚن مٚ أو ؾًالً  مْف  ؟صح افهٚفح، افًِػ هق ؟بف مًرؾتْٚ ضريؼ هق مٚ تَريرا

 .صح :ادَدم

 اتٌٚع يف افهحٚبٜ أحرص أمٚم يَقفقن ـام فقجف وجًٓٚ  وؿٍْٚ أن ؾ٘ذا :الىٗخ

 أن افٔقم ظٌٚده ظذ اهلل حجٜ ومـ ظّر، بـ اهلل ظٌد وهق أٓ افًالم ظِٔف افرشقل

 يٖخذ بف هق وإذا افِحك أظٍقا : افًالم ظِٔف ؿقفف رواة مـ هق اجلِٔؾ افهحٚيب هذا
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 اهلل رشقل مـ شًّف حٚ أؾٓؿ أأنٝ ؟افهحٚيب هذا بف تيـ مٚذا افٌَوٜ، دون مٚ

 ؟تَقل مٚذا ؟هق أم وشِؿ وآخف ظِٔف، اهلل صذ

 .إصؾ يف صٔخ يٚ حجتف ًِٕؿ ٓ أؿقل :ادَدم

 شٌحٚن شٗال ظـ جئٛ ٓ ؟هذا افرجؾ مـ يْهٍْل مُْؿ واحد ؾٔف :الىٗخ

 ..!اهلل

 ..ظْف ًِٕؿ ٓ ٕحـ صٔخ يٚ ظجٔٛ :ادَدم

 ؟شٗال هق مٚ ؟شٗال جقاب هذا ُّيديؽ اهلل صٔخ يٚ :الىٗخ

 ..صٔخ يٚ شٗافؽ :ادَدم

 ؟أشٖخؽ شٗال هق مٚ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ ضٔٛ أجٌٔؽ أنٚ :ادَدم

 ؟شٗال هق مٚ ل ؿؾ.. جتٌْٔل مٚ ٓ :الىٗخ

 أنف شٗافؽ فؽ أـرر أريد شٗافؽ هق مٚ ل تَقل أنؽ ظذ أجٌٔؽ أريد :ادَدم

 ؟احلديٞ هلذا مْؽ أؾٓؿ ظّر ابـ أو احلديٞ هلذا ظّر ابـ مـ أؾٓؿ أنٝ هؾ

 ؟أجٌتْل :الىٗخ

 .أجٌتؽ صٔخ يٚ اهلل صٚء إن ًٕؿ :ادَدم

 .ٓ اهلل صٚء إن :الىٗخ

 .صٔخ يٚ بحجتف ًِٕؿ مٚ ٓ صٔخ يٚ أؿقل ٓ :ادَدم

 ؟أظِؿ أنٚ ؿِٝ هؾ أخل يٚ :الىٗخ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل بحجٜ مْل وأظِؿ مْل أؾٓؿ ظّر ابـ أن صؽ ٓ ٓ، :ادَدم

 ؟هذا ؿٌؾ هذا ؿِٝ هال ُّيديؽ اهلل :الىٗخ
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412 

 .صٔخ يٚ افٌدهٔٚت مـ هذا صٔخ يٚ :ادَدم

 .ُّيديؽ اهلل صٔخ يٚ جدل هذا :الىٗخ

 .صٔخ يٚ اهلل شُٚمؽ :ادَدم

 .جدل هذا :الىٗخ

 أؿهد مٚ أنٚ اهلل شُٚمؽ اهلل، صٚء إن صٔخ يٚ جدل هق مٚ اهلل صٚء إن :ادَدم

 .صٔخ يٚ افٌدهٔٚت مـ رء هذا فؽ أؿقل أنٚ اجلدل،

 فؽ أؿقل مٚ أنٚ.. اجلدل تًرف ٓ أنٝ تَهد، أنٝ أؿقل مٚ أنٚ صٔخ يٚ :الىٗخ

 ل ؾتَقل ظّر ابـ أم أظِؿ أنٝ أشٖخؽ أنٚ جدل، هذا فؽ أؿقل اجلدل، تَهد أنٝ

 .أجٌتؽ أنٚ وتَقل ؾًؾ، افرشقل إيش ًِٕؿ مٚ

 .أصِف يف صٔخ يٚ ظّر ابـ بحجٜ ًِٕؿ مٚ :ادَدم

 مًٖخٜ شٖختؽ أنٚ ظّر، ابـ حجٜ هل مٚ شٖختؽ مٚ أنٚ أخل يٚ فؽ :الىٗخ

 .أنٝ بؽ تتًِؼ

 .صٔخ يٚ ادًِامت مـ هذا ؾٔؽ اهلل بٚرك صٔخ يٚ :ادَدم

 .بٚدًِامت تَقل ٓ وحٚذا :الىٗخ

 أنٚ مٚ أنٚ أؿقل بدي أنٚ هؾ يًْل يَقل أحد مٚ ادًِامت مـ هذا صٔخ يٚ :ادَدم

 .ظّر ابـ مـ أؾٓؿ إين أؿقل حتك صٔخ يٚ مْؽ أؾٓؿ

 ؿؤٜ ظذ جمٓقفٜ ؿؤٜ تٌْك أن افًِّل افٌحٞ ضريَٜ مـ ُّيديؽ اهلل :الىٗخ

 .ُّيديؽ اهلل مًِقمٜ

 ..اهلل صٔخ يٚ :ادَدم

 .حجتف ًِٕؿ مٚ فؽ ويَقل أن، ل ؿدمتف افذي افْص هذا ئٍدٕٚ مٚ :الىٗخ

 ..شٖختؽ أمس أنٚ ؾٔؽ، اهلل بٚرك صٔخ يٚ :ادَدم
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 ؟ًٕؿ :الىٗخ

 ...مـ افُٚثرة افُثرة أؿهد :وداخٓة

 هل مٚ ًٕرف مٚ فؽ يَقل هق ٕنف ادقوقع: هلذا أخل يٚ ٕهؾ مل ٓزفْٚ :الىٗخ

 ..ظّر ابـ هق إذاً  حجتف،

 .روى بام أدرى وهق احلديٞ راوي هق بس :وداخٓة

 أنٚ افٍٓؿ، يف حجٜ ظّر ابـ ربف وبغ بْٔف يوع ٓ هق فف، بَْقل هق مٚ :الىٗخ

 بَٔقل أخراً  يْهٍْل ٓ ثؿ حجتف، مٚ ٕدري ٓ ؾَٔقل ؟ظّر ابـ أم أؾٓؿ أنٝ أشٖخف

 ل تَقل مىٍئٜ أم متَدة افٌِّٜ هذه شٖختؽ إذا ادًِقم ضٔٛ أخل، يٚ مًِقم هذا ل

 أم صٚظِٜ افٌِّٜ هذه شٖختؽ إذا أشٖخؽ حٚذا تدري أٓ أشٖخؽ، أنٚ ؟مًِقم

 ل تَؾ ؾال ظِٔف، ٕرـٛ ظِٔف، ٕبْل مًامراً  أوع أريد تدري، أن جيٛ ؟مْىٍئٜ

 ـٔػ شٖشٖخؽ ٕين صٚظِٜ، افٌِّٜ هذه ًٕؿ ل ؿؾ افٌرب، مـ أو افؼق مـ جقاب

 شُٚمُؿ..! مٍٓقم شٗال ٕنف افًٗال هذا ظـ أجٔٛ مٚ أنٚ ل تَقل ؟صًِٝ هذه

 افًِؿ جمٚفس جيًِقن ٓ هُذا، افًِؿ ضالب افٔقم افنٌٚب منُِٜ هذه اهلل،

 تهع أنٝ هؾ أنٝ شٖختؽ إذا أنٝ يهٌٔؽ مٚذا افدؿَٜٔ، افًِّٜٔ ادٌٚحثٜ وجمٚفس

 مًِقم هذا ل تَقل أصع، هلل واحلّد ًٕؿ ؿِٝ إذا يهٌٔؽ مٚذا ؟تهع رأجتؽ وأنٚ

 وحْٔام ًٍٕؽ، يف ظْدك مٚ أجٛ رء ظـ أشٖخؽ ل ؿؾ هذا، مٚ ؟رأجتْل وأنٝ

 شٚهل، أنٝ وإٕام مٌىالً  فًٝ وأنٝ مٌىؾ، بٖنؽ تنًرين اجلقاب ظـ حتٔد أنٝ

 يف افذي اجلقاب هبذا تٗمـ وأنٝ شٗآً  يًٖخؽ إًٕٚن أي ؿٚظدة خذهٚ وفذفؽ

 ؟ظّر ابـ أم أظِؿ أنٝ أشٖخؽ ؾٖنٚ ختنك، وٓ بف ؾٖؾض ًٍٕؽ

 .صٔخ يٚ ظّر ابـ :ادَدم

 يهر ـٔػ أرأجٝ ؟ظّر ابـ بٍٓؿ أم بٍّٓؽ حتتٟ ؾٓؾ ضٔٛ، :الىٗخ

 ؾٓؾ ـٌنٚن، ؾٔف يْتىح ٓ أو اثْٚن ؾٔف يْٚؿش ٓ مْىَل تًًِؾ هلٚ ادًٖخٜ افٌحٞ،

 أربًٜ بف ادتُِؿ وبغ وبْٔؽ فِحديٞ ؾّٓؽ يف فِحديٞ بٍّٓؽ حْٔئذ حتتٟ أنٝ



   ب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚـتٚ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 ظّر ابـ بٍٓؿ حتتٟ وٓ آخره، وإػ ،..افٌٍِٜ ودخِتْٚ افًجّٜ ودخِتْٚ ؿرًٕٚ  ظؼ

 مْٓٚ أخذ ومٚ أظٍٚهٚ أنف إمٚ اهلل ؾرشقل هنٚراً  فٔالً  افرشقل يرى وهق افْص هلذا

ًٚ، مىًَِٚ   افًالم ظِٔف افرشقل اتٌٚع ظذ احلريص وهق وفذفؽ يٖخذ رآه أنف وإمٚ صٔئ

ًٚ، اتٌٚظًٚ   ؟ـذفؽ أخٔس بذفؽ ظِؿ ظذ وأطْؽ ظجٌٔ

 .بذ :ادَدم

 .ضٔٛ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ إصٔٚء بًض يف خٚفػ وفُْف :ادَدم

 حتك مًهقم ظّر ابـ أن أدظل مٚ أنٚ ُّيديؽ، اهلل أشتٚذ يٚ ظِٔش مٚ :الىٗخ

 ..إصٔٚء بًض يف خٚفػ ل تَقل

 .صٔخ يٚ افنديد حرصف ومع :ادَدم

 هذا يف هؾ ؟خٚفػ هذا يف ؾٓؾ ظِٔؽ، يرد مٚذا أن اشّع ُّيديؽ اهلل :الىٗخ

 ؟افرشقل ظِٔٓٚ ـٚن افتل افًِّٜٔ افًْٜ خٚفػ

 .خٚفػ احلديٞ فًّقم :ادَدم

 اهلل، وهداك اهلل شُٚمؽ.. اهلل شُٚمؽ ؾّٓؽ إػ رجًٝ أخل يٚ :الىٗخ

 يرى ٓ مٚ يرى افنٚهد: يَقل ؤٌٕؽ افهحٚيب ؾٓؿ ظذ تٗثره ؾّٓؽ إػ رجًٝ

 ؟وحده ادجٚل هذا يف فٔس ظّر ابـ أن أتدري ثؿ افٌٚئٛ،

 .أدري :ادَدم

 ؟أجوًٚ  تدري :الىٗخ

 .أدري :ادَدم

 ؟أجوًٚ  هريرة أيب ؾٓؿ ومـ ظّر ابـ ؾٓؿ مـ أصح ؾّٓؽ ـذفؽ :الىٗخ

 ..ظْدي صٔخ يٚ أنٚ وفُـ ٓ :ادَدم
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 أصٌحٝ أن أنٝ ؟ٓ ـٔػ صقيف، ل اشّح ٓ ـٔػ.. ـٔػ :الىٗخ

 .متْٚؿوًٚ 

 حٚ أنٚ وفذفؽ مْل، أؾٓؿ أهنؿ صؽ ٓ هريرة أبق وؾٓؿ ظّر ابـ ؾٓؿ ٓ  :ادَدم

 مـ أخذمهٚ يف ظّر ابـ وحجٜ هريرة أبق حجٜ أظِؿ ٓ فؽ أؿقل إول يف أجٌتؽ

 .افِحٜٔ

 ؾَط أبحٞ أنٚ اهلل، شُٚمؽ احلجٜ يف مًؽ أبحٞ ٓ أشٖخؽ مٚ أنٚ :الىٗخ

ًٚ، ظؼ أربًٜ احلديٞ وبغ وبْٔؽ فِحديٞ ؾّٓؽ أنٝ  ؾٓؿ أم أصح ؾّٓؽ ؿرٕ

 هذا احلديٞ، رويٚ ومهٚ وهنٚراً  فٔالً  افرشقل صٚهدوا وهؿ هريرة أيب وؾٓؿ ظّر ابـ

 أو احلَِٜ هذه يف شقاء أن صخص أي يًْل فٍّٓٓؿ، خمٚفػ بٍٓؿ تٍّٓف أنٝ افع

 بًِٚن ذفؽ تَقل أن افيوري مـ وفٔس احلٚل بًِٚن هلؿ ؿِٝ إذا ؽرهٚ يف

 مـ هريرة وأيب ظّر ابـ ؾٓؿ مـ أصح هق ؾّٓل: احلٚل بًِٚن ؿِٝ إذا افَٚل،

 ظٚحًٚ  وفًٝ ظِؿ ضقيِٛ مثع وأنٝ أنٝ ؾّٓؽ ؟افٍٓؿ هذا يف مًؽ يُقن

ًٚ  وفًٝ  يٖخذ مـ آخره، إػ أخريـ دخِٝ ـام افًجّٜ ودخِتؽ ؿحًٚ  ظربٔ

 صٚهد افذي اجلِٔؾ وافهحٚيب افهّٔؿ افًريب ؾٓؿ ويدع افْص هلذا أنٝ بٍّٓؽ

 أنٝ تٍّٓف افذي افٍٓؿ هذا أراد مٚ افًالم ظِٔف افرشقل أن هنٚراً  فٔالً  افرشقل

 تْهٛ أن ؾٖنٝ افًٚم، افدفٔؾ هبذا يٖخذون ٓ ـٕٚقا  افهٚفح افًِػ أن بدفٔؾ

 يف أنٝ تنًر ٓ جدًا، يٗشٍْل رء وهذا أبدًا، تنًر وٓ ادٌتدظٜ مْهٛ ًٍٕؽ

 ظِٔف تَٔؿ أن اشتىًٝ حٚ افدٕٔٚ يف بدظٜ أي يف جيٚدفؽ رجؾ جٚءك فق مقؿٍؽ

 افًِػ، يٍّٓف مل مٚ احلديٞ هذا مـ أؾٓؿ أنٚ: شَٔقل ٕنف مْىَؽ: وهذا حجٜ

 .أنٝ مْىَؽ وهذا

 ..ظْٓؿ درشٝ افذيـ منٚخيل ومْىؼ مْىَل هذا صٔخ، يٚ أبداً  :ادَدم

 .ُّيديؽ اهلل أخل يٚ هٗٓء ـالم هذا :الىٗخ

 ..ثؿ :ادَدم
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 .هٗٓء ـالم هذا :الىٗخ

 صٔخ يٚ ظْٔٔف يف احٚء ووع يف ظّر ابـ ؾًؾ يف صٔخ يٚ َٕقل مٚذا ثؿ :ادَدم

 .ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٔثٚر تتًٌف يف ظّر ابـ وؾًؾ

 .ُّيديؽ اهلل :الىٗخ

 تتٌع ظـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل فْٓل يًْل ظّر ابـ فٍٓؿ أـثر ؾّٓل أنٚ هؾ يًْل :ادَدم

 ؟ظّر ابـ ؾًؾ ـام افٌْل آثٚر

 .آمغ ؿقل ُّيديؽ اهلل :الىٗخ

 .صٔخ يٚ آمغ :ادَدم

 ؟أنٝ أبقه ؾٓؿ ظْدك ؟ضٔٛ ؾّٓف، مـ أصح أبقه ؾٓؿ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ أخذوا أهنؿ ظْٓؿ يثٌٝ مل افهحٚبٜ مـ ـثر :ادَدم

 ًٍٕؽ مَرر يًْل جتٚوب، مٚ أنؽ يًجٌؽ أنٝ جيٚوب، مٚ.. جيٚوب مٚ :الىٗخ

 .ودوران فػ بًد إٓ افًٗال ظذ جتٚوب مٚ أنؽ

 .اهلل شُٚمؽ :ادَدم

 ؟ظّر ـالم ظْدك :الىٗخ

 ...ظـ صٔخ يٚ أتقؿػ يًْل أنٚ :ادَدم

 .جتٔٛ ٓ ؟ظّر ؾٓؿ ظْدك أشٖخؽ هُذا دمٝ مٚ واهلل ٓزم :الىٗخ

 .صٔخ يٚ ظّر ؾٓؿ ظْدي مٚ أنٚ :ادَدم

 .ُّيديؽ اهلل ؿٌؾ مـ أخل يٚ أجٛ :الىٗخ

 ..هذا ٕسك وافرجٚء افٌدُّئٚت مـ هذا فؽ ؿِٝ صٔخ يٚ ؾٔؽ اهلل بٚرك :ادَدم

 إذا فُـ افٌحٞ، ظِٔؽ أؾرض مٚ أنٚ أنٝ ادقوقع بتْٓل حٚ أخل يٚ :الىٗخ
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 ..تٍٓؿ أن أردت

 .. بد ٓ :ادَدم

 ..!اشّع :الىٗخ

 ..صٔخ يٚ بد ٓ :ادَدم

 .اشّع فؽ أؿقل اشّع.. اشّع :الىٗخ

 ....يًْل هق مٚ :ادَدم

 ؾٓذا تٌحٞ مٚ تريد افٌحٞ، ظِٔؽ أؾرض مٚ أنٚ.. ُّيديؽ اهلل اشّع :الىٗخ

 افٌحٞ، ترشؾ أن ؾٔجٛ افٌحٞ أردت إذا فُـ فًِِؿ، افقؿٝ أوؾر ٕين ل خر

بف ظْدي تَقل شٗال ـؾ وذفؽ  أنٝ أشٖخؽ اجلقاب ظـ تؼد أمٚ تٍوؾ، جقا

 تتٌع ؿؤٜ يف ظّر ؾٓؿ ظْدك أشٖخؽ حجتف، ظرؾٝ مٚ تَقل ؟ظّر ابـ أم أؾٓؿ

 ؟هذا إيش جتٔٛ، مٚ ؟أثٚر

 هؾ: صٔخ يٚ فؽ وؿِٝ شٗال شٖختؽ أمس أنٚ ؾٔؽ اهلل بٚرك صٔخ يٚ :ادَدم

 ؿِٝ مٚ ـذا رؽؿ صٔخ يٚ جٚوبتْل مٚ تىٌَف، مٚ أنٝ ل ؿِٝ ؟ٓ أم صحٔح أمحد أثر

 ..أنؽ أو افًٗال ظـ حدت صٔخ يٚ مثالً  أنٝ أنؽ واهلل فؽ

 .ُّيديؽ اهلل :الىٗخ

 .شٗال ظذ جقاب هذا أن صٔخ يٚ ؿِٝ أنٝ حتك ؾٔؽ، اهلل بٚرك ـذا :ادَدم

 ؟إمس يف ظِٔف أجٌتؽ مٚ افذي افًٗال هق مٚ :الىٗخ

 ..صٔخ يٚ فؽ ؿِٝ أمحد أثر يف :ادَدم

 ؟هق إيش :الىٗخ

 افرـقع بًد افرجؾ يٌَض هؾ شئؾ حٚ اهلل، رمحف أمحد ظـ افذي إثر :ادَدم

 ؟يسك أو
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 .ضٔٛ :الىٗخ

ٌَِف، مٚ: ل ؿِٝ ؟صحٔح إثر هؾ فؽ ؾَِٝ :ادَدم  .فؽ بٖؿقل إيش ُتَى

 حتتٟ أنٝ إفٔف، ٕدظقك افذي إشِقب هق هذا صٔخ يٚ ٕنف تىٌَف مٚ :الىٗخ

 ؟بف آحتجٚج ئٍدك ؾامذا تىٌَف، ٓ أنٝ بقء

 .صحٔح هق مٚ وإٓ صحٔح مثالً  ل ؿؾ صٔخ يٚ أنٝ :ادَدم

 تىٌَف ٓ أنٝ فؽ وأؿقل صحٔح، وهق حديٞ ظـ شٖختْل إذا يًْل :الىٗخ

 ؟صحٔح ؽر احلديٞ أن افُالم هذا مًْك إيش

 ..أصقف أنٚ صٔخ يٚ واهلل :ادَدم

 .تًرف مٚ.. تًرف مٚ :الىٗخ

 .اجلقاب ظذ حهِٝ مٚ :ادَدم

 أن صقف اجلقاب ظذ حهِٝ إذا ُّيديؽ، اهلل.. ُّيديؽ اهلل صٔخ يٚ :الىٗخ

ًٚ  تًتٍٔد ٓ شقف أن صٓقد اجلامظٜ وهذه ـٔػ  خمىىؽ حًٛ أجٌتؽ إذا صٔئ

 هذا أخٔس ؟صحٔح ؽر أم صحٔح أمحد اإلمٚم أثر.. أن افًٗال أظٔد أنٝ،

 ؟شٗافؽ

 .خر اهلل جزاك أتقؿػ أنٚ صٔخ يٚ خالص :ادَدم

 .ظِْٔٚ وؾرت :الىٗخ

 .افٌحٞ هذا ٕحقل صٔخ يٚ ظِٔش مٚ :وداخٓة

 .تٍوؾ :الىٗخ

 يًتّد أجوًٚ  أوفف ويف آخره يف احلََٜٔ يف افٌحٞ هذا خر، اهلل جزاـؿ :وداخٓة

 يف إفٔٓٚ وتنر أذضتؽ يف أنٝ تذـرهٚ دائامً  أصقفٜٔ ؿقاظد وظذ مَدمٚت ظذ

 افْتٚئٟ وبٚفتٚل افنٌٚب مـ ـثر أذهٚن يف حََٜٔ تنُؾ افَوٚيٚ وهذه ـتٌؽ،
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 صقاب، أنف أنٝ تًتَد حٚ خمٚفٍٜ تُقن ادَدمٚت تِؽ ظذ تٌْك افتل وافثّرات

 وؿقهلؿ رأجف، دون بروايتف افًزة أن افًِامء وؿقل افهحٚيب ؿقل حجٜٔ ؿؤٜ وهق

 احلََٜٔ ؿوٚيٚ افثالث هذه ؽره، مـ بّرويف أدرى افراوي أن افَٚظدة يف أجوًٚ 

 يف افَؤٜ هذه تًتَر حتك إمثِٜ رضب مع ؾٔٓٚ افًٌط مـ مزيد يًْل إػ ٕحتٚج

 ظِّٜٔ بحقث يف يْىِؼ حتك اهلل صٚء إن افؼيط هذا يًّع مـ أذهٚن ويف أذهْٕٚٚ

 ظِٔف، اهلل صذ اهلل رشقل أصحٚب ظِٔف ـٚن حٚ مقاؾَٜ تُقن وثّرات ٕتٚئٟ وإػ

 .خر اهلل جزاـؿ وشِؿ، وآخف

 أربًٜ ظْدٕٚ إذضٜ يف أنٝ تَقل وحٚ ومٍهؾ، مٌغ ـِف أخل يٚ هذا :الىٗخ

 ضٚفٛ ضِٛ ـِام أنف ادًتحٔؾ مـ وهذا مٌغ، هذا وـِف أـثر، أو ذيط آٓف

 ًٚ  أمر هذا..! ضٌِٝ مٚ حقل ُمٚرضة فؽ ًّٕؾ أن فٌٔؽ، فؽ َٕقل مٚ ضٌِ

 مـ وٕحـ إصقفٔغ، ظْد ادًروؾٜ افًٌٚرات بًض جٌٝ أنٝ ؾٚٔن مًتحٔؾ،

 ظذ حجٜ هذا ؽره، مـ بّرويف أدرى افراوي هبٚ، ادحتجغ مـ وٕحـ هبٚ، ادٍتغ

 وأظٍقا  افنٚرب حٍقا  روى افذي هق ظّر ابـ ٕن افرجؾ: ظذ حجٜ هذا.. افرجؾ

ًٚ، ظؼ أربًٜ بًد جٚء افذي مـ بّرويف أدرى ؾٓق روى، افذي هق افِحك،  هذا ؿرٕ

 .افٌٚئٛ يرى ٓ مٚ يرى افنٚهد إًٍٓٚ  فف وؿِٝ ادقوقع، يف حجتْٚ مـ

 ـٚن مـ أحد مع دمنؼ يف وؿًٝ بُْتٜ يذـرين وافتٍُر افٌحٞ شًِِٜ وأن 

 ظذ أؿٚمٓٚ مٚ أنف أظتَد أصقفٜٔ أؾُٚر فف افتحرير حزب افتحرير، حزب يتٌْك

 يف أمر ـؾ يف إصؾ أن مْٓٚ حزبٔتف، فتًِٔؽ وإٕام دؿَٜٔ، ظِّٜٔ يًْل دراشٜ

 مقوقظٜٔ دراشٜ يدرس أن جيٛ أمر ـؾ وإٕام افقجقب، ئٍد ٓ أنف وافًْٜ افُتٚب

 ئٍد وؿد افْدب ئٍد وؿد آشتحٌٚب ئٍد وؿد افقجقب ئٍد ؾَد ظْدهٚ، ؾْٔير

 مجٚهر أن ومًِقم جدًا، جداً  خىر افؼع أوامر يف افتنُٔؽ مـ بٚب اإلبٚحٜ،

 ٕديـ افذي وهذا فَريْٜ، إٓ افقجقب إمر يف إصؾ يَقفقن إصقل ظِامء

 .بف اهلل
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ْٕٚ أحد أن وجؾ ظز اهلل ؿدر ادٓؿ   افُتٛ فٌٔع مُتٛ يف مقطًٍٚ  صٚر إخقا

 بْٔٓام َٕٚش جرى إمر، يف افتحرير حزب رأي يتٌْك هذا آمر، أو رئٔس يده وظذ

 مـ أظِؿ احلزيب ذاك يًْل احٖمقر، مـ أظِؿ أمر هذا أن صؽ وٓ أنٚ أظتَد

 أن يًتىٔع ٓ وهق ادًٖخٜ هذه يف ؾتْٚؿنٚ صٌر، ظِؿ ضٚفٛ صٚحٌْٚ صٚحٌْٚ،

 ادًٖخٜ، هذه يف ظِٔف آمره أو شٔده اشتًالء ينُق ؾجٚء مًف، يهقل أن وٓ جيقل

 حيٍظ ؿد فِحديد ادٌْٚضٔس فَط يَِىٓٚ أن يُّـ ٓ ُمٚرضة ظِٔف أخَٔٝ فق وأنٚ

ًٚ  ادنُِٜ بحؾ أخّْٓل ؾٚهلل رء، ويًْك رء  صٚحٌْٚ شًٔد واشّف فف ؿِٝ ظِّٔ

 بحُؿ ظِٔؽ ؾقاجٛ رء مْؽ ضِٛ ؾ٘ذا يده، حتٝ ظِّؽ أنٝ شًٔد يٚ: ؿِٝ

ًٚ  مْؽ ضِٛ ـِام تٌِٔف، أن افقطٍٜٔ  مًْك مٚ ضْش، فف ؿِٝ افًقري بٚفتًٌر صٔئ

 أول يْٚديف ظِٔؽ، خَِف شٔىِع أمر ضًًٌٚ  ضْش، شًّتف أنؽ جتٚهؾ يًْل ؟ضْش

 شٔؤؼ حْٔئذ فف وأؿقل ،..آخره إػ ظِٔف، يرد مٚ مرة ثٚين ظِٔف، يرد مٚ مرة

ًٚ، صٚحٌؽ  افٍالين افُتٚب ل جٔٛ آمرك أنٚ أخل يٚ فؽ ويَقل خَِف ويىِع ذرظ

 ٓ إمر أن: بٚرد دم بُؾ فف ؿؾ ؟فِىِٛ تًتجٔٛ ٓ أنٝ حٚذا افٍالٕٜٔ احلٚجٜ أو

 أمرك أن ظِٔؽ أؾٓؿ حتك إمر هذا مع ؿريْف حتط ٓزم ؾٖنٝ افقجقب، ئٍد

 مٚ أخل يٚ يىْش رء مْف يىِٛ ـِام افرجؾ هذا خهؿ ؾًالً  وهُذا فِقجقب،

 مذهٌؽ ٕن فِقجقب: أمرك أن أمرك جمرد أمرك مـ ؾّٓٝ مٚ أنٝ أخل يٚ ؟تٌِْٔٚ

 مَك أنٚ مٚ أنٚ إذاً  افقجقب، ئٍد ٓ إمر أن افٔقم، هذاك جٚدفْٚ مٚ حًٛ أنٝ

 ...آخره إػ أريده ٓ آشتحٌٚب مـ ظٍق يف أنٚ واهلل آشتحٌٚب، ئٍد أمر مًؽ،

 افُرام ٕصحٚبف افًالم ظِٔف افرشقل مـ أمر هْٚ ؾٔؽ اهلل بٚرك افنٚهد 

 مٚ واهلل إي حقفف، أدٕدن أنٚ افذي هذا بّرويف، أدرى ؾٚفراوي مٌٚذة، يًًّقٕف

 افذي ؾٓق افًالم، ظِٔف افرشقل وبغ بْْٔٚ أن احلجٜ هق احلجٜ..! حجٜ مًف ؾٔف

 ابـ ؾًؾ بام تَقل إيش: ؿٚل مثِام يَقل جيل مٚ وأمثٚفف هق حتك ثؿ إمر، هذا ضٌؼ

 ؾرجع هريرة أبق فف جٌْٚ شًٍِٚ  افىريؼ ظِٔف شديْٚ ؟آخره إػ أثٚر تتٌع مـ ظّر

 هؾ..! اهلل شٌحٚن ظِٔف، يقاؾَف أحد ٓ هذه ظّر ابـ أؾًٚل بًٌض ؟بّـ حيتٟ

 َٕقل ٕحـ افِحٜٔ مـ إخذ أمٚ ظّر ابـ هبٚ إٍرد أمقر هذه ؟هذا مع هذا يًتقي



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ 

 

414 

 افرشقل أصحٚب مـ زيد أن أثر وٓ حديٞ ٓ يقجد وٓ هذا، ظذ ـِٓؿ افًِػ

ًٚ، جروهٚ فق حتك حلٚهؿ يًٍقن ـٕٚقا  أهنؿ دوهنؿ ومـ بؾ افًالم، ظِٔف  ٓ أرو

 هذه افْٚس ٍٕٓؿ ٓزم تَقل أنٝ إذاً  ؾِامذا ادقجقد، هق وافًُس هلذا، وجقد

 افٍَٓٚء ذـرهٚ افتل افَقاظد هذه ظذ ؿٚئّٜ أؿقهلٚ أنٚ افع افَٚظدة أخل يٚ: افَٚظدة

 هذه مـ ؾّٓتف مٚ شٌُٝ أنٚ أين إمر يف ـِام فُـ هبٚ، تٍَْٓٚ وٕحـ ؿٌؾ مـ

 بٚفْص آشتدٓل وهق جداً  مّٜٓ مًٖخٜ فتقؤح جديدة بًٌُٜ ادحررة افَقاظد

 افتل وبخٚصٜ إمثِٜ ووقح مع أتًجٛ وأنٚ افًّؾ، ظِٔف جيري مل افذي افًٚم

 هذا افرشقل ظـ َٕؾ مٚ أخل يٚ ؟جيقز ٓ افهالة يف افٔديـ رؾع حٚذا ؿِْٚهٚ،

 افٔديـ يرد ٓ اهلل أن افًٚمٜ دٓفتف يف واوح افرشقل حديٞ فُـ ًٕؿ..! افرؾع

 أتٌٚع وهْٚك افًِػ أتٌٚع هْٚ حٚذا افًِػ أتٌٚع ٕحـ شٍِٔغ، ٕحـ ٓ خٚئٌتغ،

 خٚفٍٝ فُـ اهلل، ظٍٚ َٕقل ظّر ابـ وؾٓؿ ؾّٓؽ بغ إمر بَل فق أخل يٚ ؟ؾّْٓٚ

 تَقل ؟ؾٔف تَقل إيش أمحد اإلمٚم افًْٜ إمٚم خٚفٍٝ هريرة أبق خٚفٍٝ ظّر ابـ

 افْخًل يزيد بـ إبراهٔؿ ظْدك افًِػ، ضريَٜ فًٔٝ هذا ادنٚئخ، وؾٓؿ ؾّٓل

 ؿٌِْٚ مـ ـٚن: يَقل إصحٚب، بًض أدرك وؿد مًًقد ابـ تالمذة مـ وهق

 افًِامء بًض هْٚك وجد أنف دجرد أمهِٝ افْهقص هذه ـؾ حلٔتٓؿ، مـ يٖخذون

 ..!هذه ظرُّيٚ هذا ئٍد مٚ ُّيديؽ، اهلل صٔخ يٚ هذا ئٍد مٚ: يَقفقن

 [.إفٔٓٚ تنر فق] هذه افْهقص حيٍيُؿ اهلل فق صٔخ :وداخٓة

 مٚ بٚب صٌٜٔ أيب ٓبـ ادهْػ افُتٚب هذا.. بٖس ٓ أحًْتؿ ًٕؿ :الىٗخ

 .افِحٜٔ مـ إخذ يف ؿٚفقا 

 .وجٓف يع ممٚ حلٔتف مـ يٖخذ ظع ـٚن: ؿٚل يزيد بـ شامك ظـ ضٚووس ابـ ظـ

 .ثٚين أثر أو ثٚين حديٞ زرظٜ أيب ظـ

 ظـ ؾوؾ مٚ يٖخذ ثؿ حلٔتف ظذ يٌَض هريرة أبق ـٚن: ؿٚل زرظٜ أيب ظـ

 .افٌَوٜ



   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 وـٚن ظّرة، أو حٟ يف إٓ افِحٜٔ يًٍقا  أن حيٌقن ـٕٚقا : ؿٚل ربٚح بـ ظىٚء

 .حلٔتف ظٚرض مـ يٖخذ إبراهٔؿ

 .يقجٌف وٓ حلٔتف مـ يٖخذ ـٚن أنف: أبٔف ظـ ضٚووس بـ ظـ

 مـ افٌَوٜ ظذ زاد ؾٔام يرخهقن ـٚن: ؿٚل احلًـ ظـ ب٘شْٚده حٌٔٛ بـ ظٚئذ

 .مْٓٚ يٗخذ أن افِحٜٔ

 آثٚر ـِٓٚ آخره إػ.. وصٚربف حلٔتف مـ أخذ رأشف حِؼ إذا افَٚشؿ ـٚن بًديـ

 منُِٜ مش اخلِػ منُِٜ هذه ؟ؾّٓقا  مٚ ودوين هذا أؾٓؿ أنٚ َٕقل إخذ، يف

 افُقـٛ ذاك ظْد هْٚك ؾّٓؽ ارمل هُذا، ٍٕٓؿ ٕحـ خِػ منُِٜ هذه افًِػ،

 يقمًٚ  ـْٝ أنٚ ادتٖخريـ، ٕحـ أمثٚفْٚ مـ صؽ وٓ أؾٓؿ ؾٓؿ فًٍِؽ ؾّٓؽ وشِؿ

 .هذه افًٍِٜٔ بٚٔثٚر هدإٚ اهلل فُـ مثِؽ، مٚ

 افراوي أن ؿؤٜ إصُٚل افْٚس بًض ظِْٔٚ أورد ضٔٛ أنٚ صٔخ يٚ :وداخٓة

 مْٓٚ، وإخذ افِحٜٔ ؿؤٜ ظْد افٌحٞ هبذا أضٌؼ أنٚ: ؿٚل ؽره مـ بّرويف أدرى

 ؟اإلصُٚل هذا ٕرد ـٔػ برأجف، ٓ بروايتف افًزة أن وهل أخرى ؿٚظدة أضٌؼ

 أبق.. هريرة أيب حديٞ يف هق ـام فِروايٜ، خمٚفًٍٚ  افرأي يُقن حٚ هْٚ :الىٗخ

 شًًٌٚ  ؾًٌِِٔف أحدـؿ إٕٚء يف افُِٛ وفغ إذا افتًٌٔع يف حديٞ روى هريرة

 وهق شِٔامن أيب بـ ادِؽ ظٌد اشّف رجؾ ؾٔف ب٘شْٚد ظْف ؾجٚء بٚفساب، إحداهـ

ًٚ  ـْٝ وإن فٌٕٔٚف هذا أؿقل أنٚ افُالم، مـ ٕقع ؾٔف مًِؿ رجٚل مـ  فثَتف، مىّئْ

ًٚ، افُِٛ ؾٔف وفغ افذي اإلٕٚء يًٌؾ: ؿٚل أنف هريرة أيب ظـ يروي  تٖيت هْٚ ثالث

 أمٚ هبذا، تًٍره يُّـ هذا يَٚل أن يُّـ ٓ هلذا، مْٚؿض هذا ٕن أخل: يٚ افَٚظدة

ًٚ  مثالً  فُؿ رضبٝ ـام افْص ؾٓؿ ـٓذا، فٔس هذا..! افْص مىِؼ افْص ظّقم  إٍٓ

 هق هؾ إمر هذا ضٔٛ..! ظِٔف تريد ٓ افٍالين، افٌرض شًٔد يٚ هٚت أن

 مرهقن فألمر يُقن تٚرة إمر يدور أن ممُـ هذا ؟فالشتحٌٚب أم فِقجقب

 افْهغ أحد يٗول أن أبداً  يُّـ ٓ هْٚ وافتثِٔٞ، افتًٌٔع هريرة أيب حلديٞ بٚفًٌْٜ
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 هْٚ.. هْٚ أمٚ رأجف، ظذ افراوي روايٜ يَدم هْٚ أخر، مع متًٚروًٚ  أحدمهٚ يٌَك إٓ

 يٖخذ ظّر ابـ ـٚن إذا أخل يٚ َٕقل مٚذا بٚفْص، وظّؾ فِْص ؾٓؿ هْٚ رأي فٔس

 ظـ هنل ؾٔف مٚ بٚدًروف أمر ؾٔف مٚ افٔقم جمتًّْٚ مثؾ جمتّع يف ئًش حلٔتف مـ

 إٓتَٚدات جتد بّخٚفٍٜ يزز صخص مٚ جمرد يقمئذ بٚفًُس آخره، إػ ادُْر

 ظْدك بٚفؽ ؾام ذفؽ، ؾًؾ واحد فق هذا وصقب، جٕٚٛ ـؾ مـ وآظساوٚت

 وإػ ،..افٌكي واحلًـ ربٚح أيب بـ ظىٚء تٚبًٔغ هريرة أبق ظّر ابـ صحٚبٜ

 صًٛ ـتٚب مثالً  ؾتحْٚ فق أمٚ ادهْػ، يف ؾَط واحد ـتٚب وهذا ـثرون، آخره

ًٚ  ضٌع ؾٓذا اإليامن  .أخرى آثٚراً  شْجد حديث

 يف شٚئدة ـٕٚٝ افتل افًٍِٜٔ افًْٜ هق افِحٜٔ مـ إخذ أن ٍٕٓؿ ٕحـ ؾ٘ذاً  

 ؾٖرجق رأي، فٔس هْٚ رأجف، ظذ مَدم افراوي روايٜ أن أجوًٚ  يرد ٓ هْٚ افزمٚن، ذاك

ًٚ  افرأي يُقن حْٔام افَٚظدة هلذه افهٚفح ادثٚل دائامً  بٚفُؿ يف يُقن أن  مع متوٚرب

 .برأجف وفٔس افراوي بروايٜ افًزة أن صؽ ٓ ؾْٓٚ افروايٜ،

ًٚ  ودرشف ادهىِح ظِؿ ؿرأ  مـ شقاء افقاؿع يًْل أؿقل وأنٚ  ًٚ  ئٍده ٓ ٕيري  صٔئ

ًٚ: ضٌَف إذا إٓ  رابًٜ يف ـٚفنّس واوحًٚ  تًٍراً  فف شٍٔن افًّع افتىٌٔؼ ٕن ظِّٔ

ًٚ، درشف مٚ افْٓٚر  تِؽ فًٌض ؾّٓف شقء فف شُٔنػ افًّع افتىٌٔؼ هذا ثؿ ٕيري

 إصقل يف ادقجقد ـٚخلالف رأجٚن ادًٖخٜ يف يُقن ؿد أو خٚفٍٓٚ، افتل افْيريٚت

 أحد ٕير وجٜٓ فف شٔٗـد افًّع ؾٚفتىٌٔؼ وؽرهؿ، وافنٚؾًٜٔ احلٍْٜٔ بغ

ًٚ  أنف شرى ٕنف افٍريَغ:  يف ٕٖخذ ٕحـ مثالً  تىٌَٔف، يُّـ ٓ افثٚين افرأي ظِّٔ

ًٚ  احلٍْل افٍَف  إحْٚف ٕجٚشٜ ؾٔف وؿع إذا ؟هق مٚ ادىٓر افىٚهر احٚء يف رأج

 ؿٚفقا  افْٚس أمٚم ادًٖخٜ وٌط بَهد ادتٖخريـ رأي اشتَر افذي اوىربقا  أنًٍٓؿ

 احلٚؾٜ يف حرـف إذا أنف بحٔٞ افًّؼ مـ وـٚن أذرع، ظؼة يف ظؼة احٚء ـٚن إذا

 مًتحٔؾ ؿِْٚ مٚ إذا جداً  صًٛ ٕيري ـالم أخر، اجلٕٚٛ يف احٚء يتحرك ٓ هذه

 ضٔٛ ظؼة، يف ظؼة مربع حقض ـٚن إذا: ادًٖخٜ بَٔقفقا  ٕهنؿ ؟حٚذا تىٌَٔف،

 هذه مـ أوالظًٚ  أـثر ـٚن يُّـ مًدس، ـٚن يُّـ مثّـ، احلقض ـٚن يُّـ
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 يقشػ أبق اشّف هذا ؿٌؾ افذي ادٍتل افنٚم يف ظْدٕٚ ـٚن افذي مثؾ ؾَٔف افهقرة،

 أنٚ أريد مٚ ؾٖنٚ حٍْل، وؾَٔف يًْل، ؾًالً  ضٌٔٛ ضٌٔٛ، ظْف يَقفقا  ـٕٚقا  افًٚبديـ

ًٚ  ؾًَٔٓٚ  ـٚن فق أؿقل  فـ إرـٚن موًِٜ بحرة أمٚم ووًْٚه إذا بٚرظًٚ  ومْٓدشًٚ  حٍْٔ

 يف ظؼة احٚء ـٚن إذا أنف افٍَف ـتٛ يف درشف افذي افؼظل احلُؿ يٍٓؿ أن يًتىٔع

 جداً  ؿِٔؾ افًىح يُقن ؿد افًّؼ، حًٚب تريد ثؿ دؿَٜٔ، حًٚبٚت تريد ظؼة

 ؾٓذا ،..آخره إػ أشٍؾ ؾٔٓٚ ٕزفْٚ.. أشٍؾ يف خنٕٚهٚ افتل اخلًٚرة هذه يُقن فُـ

 افَٔد، هبذا أنًٍٓؿ ورضقا  مٚ افَدامك افٍَٓٚء ذفؽ أجؾ مـ يىِع، ظّع ؽر افقء

 يتحّؾ ؿِٔالً  ـٚن وإذا افْجٚشٜ، يتحّؾ ؾال ـثراً  احٚء ـٚن إذا ؟ؿٚفقا  افذي مٚ

 ؿد مٚئًٜ ؿؤٜ صٚرت ٕهنٚ وٚبط: فٔس هذا أن ادتٖخرون صًر أجوًٚ  افْجٚشٜ،

 ؾٖتقا  ٕجس، هق إذا ؿِٔؾ أنف آخر يرى ؿد ضٚئؾ، هق إذاً  ـثر احٚء هذا أن إًٕٚن يرى

 مل مٚ ضٓقر احٚء فِحديٞ ٕرجع ٕجحقا، وٓ أؾِحقا  ومٚ افًؼة يف بٚفًؼة ؿٔدوهٚ

 حتك مع، يتْٚىف وٓ افٍىرة مع يتقاؾؼ أن يتْٚىف افذي ادذهٛ هق هذا رء، يْجًف

 مل ؿِتغ احٚء ـٚن إذا ظذ ؿٚئؿ مذهٌف وهق ادذهٛ صٚؾًل وهق اإلحٔٚء يف افٌزال

ًٚ  حيّؾ  احٚء احلديٞ، هذا ظذ افنٚؾًل اإلمٚم مذهٛ يُقن أن أُتْك ـْٝ: ؿٚل خٌث

ًٚ، احلقض منُِٜ هل افَِتغ منُِٜ ٕن ؟حٚذا رء، يْجًف ٓ ضٓقر  وهذا ُتٚم

 .احلََٜٔ يف افذيؾ ضقيؾ بحٞ

ًٚ  خيتٚر ؿد أراء هذه يف يتٍَف حٚ اإلًٕٚن أن أردت ؾٖنٚ   اإلمٚم رأي مثالً  رأج

ًٚ  يَػ فُـ افنٚؾًل،  افَِتغ يف وؿًٝ افتل افْجٚشٜ هذه ترى يٚ ؿِتغ، أمٚم ظِّٔ

ًٚ، حيّؾ مل: يَقل افرشقل  هؾ مرتغ، ؿِتغ ظْد افْجٚشٜ ـٕٚٝ يُّـ ضٔٛ خٌث

 افَِتغ يف احٚء ويٌَك افَِتغ يف تَع افتل افْجٚشٜ هل مٚ إذا ٓ، ؟ٕجٚشٜ حيّؾ

 حلديٞ بٚفًٌْٜ اجلقاب ـٚن فذفؽ خٍٍٜٔ، ٕجٚشٜ يُقن مٚ بد ٓ ؟مىٓراً  ضٚهراً 

 ٓ ضٓقر احٚء حديٞ إول بٚحلديٞ أخذوا افذيـ افًِامء ظْد جقابغ افَِتغ

 هذا، يف مًٓؿ فًْٚ وٕحـ ؤًػ، افَِتغ حديٞ: ؿٚفقا  مْٓؿ ؿًؿ رء، يْجًف

ًٚ  ـٚن هذا: ؿٚل افثٚين افًَؿ ب  وؿًٝ افتل افْجٚشٜ مًروف ـٚن وؿًٝ، فَهٜ جقا

 افريح، أو افِقن أو افىًؿ تٌر أهنٚ بحٔٞ افُثرة مـ فًٔٝ أهنٚ افَِتغ تِؽ يف
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 ضٓقر احٚء حديٞ هق افَٚظدة ؿٚظدة، يُقن أن يهِح ٓ افَِتغ حديٞ أن: ؾَٚفقا 

ًٚ  افَِتغ مذهٛ واختٚر افثالثٜ ادذاهٛ هذه ؿرأ  افذي ؿهدي رء، يْجًف ٓ  ٕيري

ًٚ  يىٌَٓٚ أن يريد حٚ  أهؾ بّذهٛ يٖخذ أن حْٔئذ ؾٔوىر ٕٚجحٜ هل مٚ ينقؾٓٚ ظِّٔ

 دذهٌف متًهٛ أنف وادًروف افنٚؾًل افٌزال ُتْك افذي ادذهٛ هذا ادديْٜ

 احٚء ادديْٜ، أهؾ ظِٔف ـٚن مٚ ظذ افنٚؾًل اإلمٚم مذهٛ يُقن أن ُتْك افنٚؾًل،

 .رء يْجًف ٓ ضٓقر

 احلديٞ أصقل إصقل دراشٜ أن ـِف هذا مـ ادَهقد ؾُٔؿ اهلل ؾٌٚرك 

ًٚ  افٍَف وأصقل ًٚ، دراشتٓام مـ بد ٓ يٍُل، ٓ ٕيري  يَٚل ـام شتتٌِقر هْٚك ظِّٔ

 أووح بَٚظدة مْٓٚ وشٔخرج جدًا، واوحٜ بهقرة ظْد افَقاظد هذه بًض افٔقم

 .افٌَٔؾ هذا مـ ؾٔف ٕحـ ومٚ ؿٔؾ، ممٚ ثروة وهل ؿٔؾ ممٚ

 ـٚن ومٚ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظِٔف ـٚن مٚ إػ مجًًٔٚ  ُّيديْٚ أن وجؾ ظز اهلل وًٕٖل

 .افهٚفح شٍِْٚ ظِٔف

 بًض أن زائد افًِػ، مْٟٓ ظـ ظٚمٜ بهقرة اخلِػ بًٌد فًِّل احلََٜٔ أنٚ 

 حٔٞ مـ افٌدظٜ يف وؿًقا  ادقوقع هذا يتَْقا  مل حٚ مًْٚ افذيـ واحلديٞ افًْٜ أهؾ

ًٚ  مثالً  أن فُؿ أرضب أنٚ ينًرون، ٓ  وًٕؿ شآظتهٚم» يف افنٚضٌل اإلمٚم: ظِّٔ

 ٕنف يًٚدوه: ـٕٚقا  وـٔػ بْٔٓؿ، ظٚيش ـٚن مجٓقره مع ؿهتف حيُل هق افُتٚب

 ؾقجدت ادقوقع درشٝ: ؿٚل إمٚمًٚ  وطػ أنف يَقل مٚ مجِٜ ومـ افًْٜ، حئل ـٚن

 يف هْٚ وربام دمنؼ يف يزال ٓ وهذا افهالة، بًد افدظٚء ظذ جيتًّقن أهنؿ افَقم

، واجلامظٜ ويدظق اجلّٓقر إػ ؾِٔتٍٝ افهالة خيِص ادًٚجد، بًض  هُذا يٗمْقا

 ؾٚفنٚضٌل ادٓؿ وهْٚك، هْٚ ادًٚجد مـ ـثر يف ُتٚمًٚ  خيػ بدأ فُـ افقوع ـٚن

 افًْٜ، يتٌع أنف ظْده ترجح ؟أخٚفٍٓؿ أم أتٚبًٓؿ ًٍٕف حٚور اجلق، هذا يف ظٚئش

 تٔن بام ويدظق ويًٌح إفٔٓؿ يِتٍٝ ظك أو صٌح افقؿٝ ـٚن إن هبؿ ؾٔهع

 اجلٚمًٜ جمِٜ يف مًَٚٓ  ؿرأت أنٚ مجٚظٜ، افدظٚء ظذ افْٚس جيّع وٓ افًْٜ حًٛ
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 افدظٚء بٖن يَقل احلديٞ ظِامء منٚئخ ٕحد مَٚل اهلْد يف تهدر افتل افًٍِٜٔ

 ظّقم مـ ؟افًْٜ هذه أخذ أجـ مـ شْٜ، افهالة بًد إجدي وبرؾع مجٚظٜ

 أصحٚبف مع صالهٚ أخػ ـؿ وصالتف، افرشقل حٔٚة أدرس أخل يٚ فؽ افْهقص،

 مجٚظٜ يًتٌَؾ أنف ؾوالً  فقحده وفق يديف رؾع أنف أبداً  ظْف يَْؾ ٓ ؟افًالم ظِٔف

ًٚ، هذا مـ رء يف مٚ..! يٗمْقا  وهؿ ويدظل  جداً  جداً  ادٓؿ مـ ووجدت إضالؿ

 جيري مل ظٚم ٕص أجزاء مـ بجزء افًّؾ جيقز ٓ أنف بٚفذات، افَْىٜ هذه ظذ افتٌْٔف

 اتٌٚع يف خر ـؾ أؿقل أنٚ وافًجٔٛ مْٚ، أؾٓؿ ٕهنؿ اجلزء: هذا ظذ افًِػ ظّؾ

 مـ وـثر إفٔف، فًٌَقٕٚ خراً  ـٚن وفق خِػ، مـ ابتداع يف ذ وـؾ شِػ مـ

ْٕٚ  وفذفؽ ؿِقهبؿ، يف بًد دخؾ مٚ مًْٚه وفُـ بٖخًْتٓؿ افُالم هذا يُررون إخقا

 يوًقا  أن حًَٚ  اتٌٚظٓٚ ظذ حًَٚ  افًْٜ أهؾ محؾ شٌٔؾ يف احلرص ـؾ حريص أنٚ

 مٚ افًٚم افْص أجزاء مـ بجزء افًّؾ جيقز ٓ أنف وهل احلََٜٔ هذه أظْٔٓؿ ٕهٛ

 ادكاظغ ظذ آبتداع بٚب ؾتحْٚ وهال بف، ظّؾ افًِػ أن ًِٕؿ ٓ أنْٚ دام

ُِّقا ﴿: اهلل ؿٚل حجتٓؿ، هق هذا ٕن ادٌتدظغ: ظذ حجتْٚ وشَىٝ َِْٔفِ  َص  َظ

قا  ُّ ِِ ِِٔاًم  َوَش ًْ  بقاشىٜ ظِٔٓؿ أيٜ هذه ٕزفٝ افهحٚبٜ أخل يٚ[  65:إحزاب﴾ ]َت

ًٚ، وؾّٓقهٚ مٌٚذة افرشقل  ؾ٘ذاً .. هُذا هق أخل، يٚ ؾٔٓٚ إيش ؟يًٍِقا  مل ؾِامذا حَ

 مًٖخٜ ظذ دل إذا افًٚم افْص: َٕقل بٖن افًْٜ أمٚم افهقرة هذه ًٕد أن ظِْٔٚ جيٛ

 حْٔئذ بخالؾٓٚ، ظّؾ أنف أظِّْٚ أنْٚ ظـ ؾوالً  هبٚ يًّؾ مل افًِػ أن وظِّْٚ مًْٜٔ

 افًّع أخَك أو ؿِٛ فف ـٚن دـ فذـرى ذفؽ يف وإن أبداً  اجلزئٜٔ هبذه افًّؾ جيقز ٓ

 .صٓٔد وهق

 بٖن ثالثٜ افًًٌٜ جًؾ أنف هريرة أبق ـالم يٍهؾ ادقوقع ٍٕس يف :وداخٓة

 ؟رأجف هذا

 أبق ؿٚل ؟رأجل هذا يَقل يًْل رأجف تَهد أنٝ رأي، ؿؤٜ مش ؿقل :الىٗخ

 .ًٕؿ افروايٜ، هُذا ـذا هريرة

 .ادقوقع يف ؾٓؿ فزيٚدة يًْل اشتدراـًٚ  بس ل أذٕٝ إذا صٔخ :وداخٓة



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ 

 

417 

 .تٍوؾ :الىٗخ

 .ظٚم بٍِظ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مـ إمر يٖتْٔٚ شٗآن مهٚ :وداخٓة

 .ًٕؿ :الىٗخ

 افٍِظ ٍٕٓؿ أن ٕريد أن ظْف اهلل ريض ظّر ابـ ؾًؾ مثالً  ٕسك ؾْحـ :وداخٓة

 افٌِٜ، ـتٛ هق ؾّرجًْٚ افٌِٜ ٍٕٓؿ ٓ دائامً  تَقل ـام وٕحـ ،ملسو هيلع هللا ىلص فِرشقل افًٚم

 أو افُتٚب أهؾ أن ذفؽ مٍٓقم افِحك يىِؼ ـذا،.. وؾروا أرخقا : يَقل ؾًْدمٚ

 ملسو هيلع هللا ىلص ؾٚفرشقل حلٚهؿ مـ يٖخذوا ـٕٚقا  ادؼـغ أو افُتٚب أهؾ جمّؾ افْهٚرى،

 افًٚمٜ إفٍٚظ مَدارهٚ هق مٚ افِحٜٔ مًْك ٍٕٓؿ أن ٕريد ؾْحـ بّخٚفٍتٓؿ، أمرٕٚ

 هبٚ يَهد افًثٕٚغ أن وجدٕٚ افٌِٜ ـتٛ إػ رجًْٚ ؾِام احلديٞ، ثؿ هلٚ، تقجْٓٚ

 بؾ مْف، أصح حديٞ هْٚك أخقٕٚ ذـره افذي ؾٚحلديٞ اشتثْٚء، دون ـِٓٚ افِحٜٔ

 افُتٚب أهؾ إن اهلل رشقل يٚ: ؿٚفقا  افدٓفٜ يف مْف أصِح فُـ حًـ هق يًْل

 شٌٚفُؿ ؾَهقا  افُتٚب أهؾ خٚفٍقا : ؾَٚل ؟ظثْٕٚٔٓؿ ويَهقن شٌٚهلؿ يرخقن

 ـام رؤوشٓٚ وخٚصٜ ـِٓٚ افِحٜٔ هل افًثْقن أن ظرؾْٚ ؾ٘ذا ظثُْٕٚٔؿ، وأرخقا 

ًٚ  فْٚ يقوح ؾًِِف افٌِٜ، ـتٛ يف ينرون  ؟ٓ أم موٌقط مٚ، صٔئ

 .ٓ وإٓ موٌقط ٕدري مٚ فٔس :الىٗخ

 ..ؿهدي أنٚ ٓ ٕحـ، :وداخٓة

 .موٌقط افًٗال مـ ٍٕٓؿ :الىٗخ

 وفًؾ ـِٓٚ، افِحٜٔ إضالق أمرٕٚ ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل أن ؾٍّْٓٚ.. ًٕؿ :وداخٓة

 ضقيؾ حديٞ إنهٚر، منٔخٜ يف أمٚمٜ أيب حديٞ افِحٜٔ ددى ادٌغ هذا احلديٞ

 افِحٜٔ أن ظذ تدل افًٚمٜ إفٍٚظ بف يَهد ؾْٓٚ مْف، جزء مْف ذـرت افع اجلزء

 .مًغ بَّدار تَٔد ومل صٔخ يٚ ـِٓٚ

 أحد مـ شٚبًَٚ  يىرح مل رء ؾٔف ؾٔؽ اهلل بٚرك افًٗال هذا هؾ ضٔٛ :الىٗخ
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 ؟بًّقمٓٚ افِحٜٔ ٕص اإلظامل مـ أـثر يف ظِٔف اجلقاب يىرح ومل إضراف

 .ٓ :وداخٓة

 ..ؾ٘ذاً  :الىٗخ

ًٚ  صٔخ ظّر بـ اهلل ظٌد ؾًؾ ٕسك فؽ ؿِٝ أنٚ.. بدي أنٚ بس :وداخٓة  جٌٕٚ

 .فألحٚديٞ افًٚمٜ إفٍٚظ ٍٕٓؿ أن ٕريد أن،

 .مًؽ أؿقل أنٚ :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة

ًٚ، تٚم بقوقح شٌؼ ممٚ يتٌغ اجلقاب :الىٗخ  ٕص ـؾ يف إصؾ ٕحـ َٕقل ُتٚم

 .بًّقمف افًّؾ جيٛ أنف ظٚم

 .ًٕؿ :وداخٓة

 مقوع فٔس هذا.. بًّقمف افًّؾ جيٛ أنف ظٚم ٕص ـؾ يف إصؾ :الىٗخ

 رضوري بَٔد ؤَٕده إوٚؾٜ إفٔف ٕؤػ فُْْٚ أبدًا، خالف مقوع وفٔس بحٞ

 إػ مْٚ وأتَـ مْٓٚ أؾٓؿ هؿ افذيـ افهٚفح افًِػ أن فْٚ تٌغ ظٚم ٕص إٓ جداً 

 وصّقفف، ظّقمف ظذ هق افًٚم افْص هذا أن يٍّٓقا  مل ،..مًىقؾٚت مـ آخره

 صٔئًٚ  شٗافؽ يف أجد ٓ تٗاخذوين وٓ أؿقل أنٚ وفذفؽ مثاًل، إًٍٓٚ  فُؿ رضبٝ

ِٚرُق ﴿ ؿرآين بْص افَٚظدة هذه فتقؤح مثالً  رضبٝ ٕين جديدًا: ًَ ُٜ  َواف ِٚرَؿ ًَ  َواف

قا  ًُ  هذه ينق افذي يدي ورؾع ومثِٝ فٌٜ افًٚرق[  18:احٚئدة﴾ ]َأجِْدَُّياَُم  َؾْٚؿَى

 حدود يف ٕىٌَف أم افٌِقي افٍٓؿ هذا حدود يف افْص ٕىٌؼ ؾٓؾ شٚرق، هق افقرؿٜ

قا ﴿ ظِٔف ادحُقم ادَىقع إػ.. ادنوق إػ افًٚرق مـ إتَِٝ ؾّٓقه، مٚ ًُ  َؾْٚؿَى

 يف مًروف هق ـام يد ـِٓٚ.. هْٚ وافٔد هْٚ وافٔد هْٚ افٔد[  18:احٚئدة﴾ ]َأجِْدَُّياَُم 

 متٍَقن ـِْٚ ؟افَرآين افْص هذا يف افًٚم افْص بدٓفٜ يٖخذ دـ ًِٕؿ ؾٓؾ افٌِٜ،

 أجوًٚ  َٕقل وٕحـ ٓ اجلقاب حٚذا افتقؤح افًٌط أردٕٚ إذا ضٔٛ ٓ، اجلقاب أن

 حٚذا افًٚم، افْص أجزاء مـ جزء بُؾ افًٚم بٚفْص افًّؾ جيٛ أنف إصؾ مجًًٔٚ 
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 هبذا يًِّقا  مل افهٚفح افًِػ ٕن اجلقاب ؟ادثٚل هذا يف هْٚ افْص هذا ترـْٚ

 ُْٕر ٓ ٕحـ افًٗال، تُرر ـِام يتُرر اجلقاب ؾ٘ذاً  افًٚم، افْص هلذا ادٍٓقم

 ؿٚم إذا إٓ وصّقفف، ظّقمف ظذ افًٚم بٚفْص إخذ وجقب وهل إوػ افَٚظدة

 وإٓ وافتقؤح افٌٔٚن حٔٞ مـ جديد رء أنٚ شٖذـر أن.. مَٔد أنف ظذ افدفٔؾ

ًٚ، ًٍٕٓٚ افٍُرة هل  ظّقمف ظذ افًٚم بٚفْص إخذ جيٛ شٖؿقل أنٚ بًّْك ُتٚم

 إصقفٔغ، بغ ظِٔف متٍؼ أجوًٚ  هذا ئَده أو خيههف دفٔؾ جٚء إذا إٓ وصّقفف

 إمٚ إذهٚن يف ؿٚظدة يًْل افْص، خيهص أو افْص ئَد افذي مٚ أن أنير فُـ

 تٚم بقوقح مذـقر هذا ؾًِف، مـ أو ؿقفف مـ افًالم ظِٔف افرشقل ظـ حديٞ

 افْص أؿٔد أنٚ ؽٚؾِقن، ظْف افْٚس وأـثر هْٚ مذـقر ؽر افثٚفٞ افقء فُـ جدًا،

 مل افًِّٜٔ حٔٚهتؿ يف افًِػ ـٚن ؾ٘ذا افًِػ، ظِٔٓٚ ـٚن افتل افًِّٜٔ بٚحلٔٚة

 أو ؿقًٓ  افًالم ظِٔف افرشقل مـ افْص إػ أؤػ ؾٖنٚ افًٚم افْص بدٓفٜ يٖخذوا

 أصٚفٜ اتٍَْٚ افذي افًٚم افْص هذا هْٚك حْٔئذ ؾُٔقن افهٚفح افًِػ ؾًؾ ؾًالً 

 افًِػ ظِٔف ـٚن بام أجوًٚ  ختهٔهف يُّـ وصّقفف بًّقمف افًّؾ جيٛ أنف

 إخ يًْل ادْٚشٌٜ، هذه مثؾ يف ًٍٕف افٌٔٚن مـ أجوًٚ  وهذا رضوري ؽر افهٚفح،

 ظِٔف افرشقل أن ٕص ظْدٕٚ أنف: مًِقم واجلقاب يَقل أن يًتىٔع ـٚن إًٍٓٚ  جٚبر أبق

ًٚ، افىريؼ شديٝ أنٚ ؟حلٔتف مـ أخذ افًالم  وٓ هُذا ٓ ٕص، ظْدٕٚ يقجد ٓ شٍِ

 يَقل أن فف جيقز ؽري وٓ..! أخذ افرشقل ٓ فٍّٓل إتهٚراً  أؿقل ٓ ؾٖنٚ هُذا،

 حٔٚة أظرف ـٔػ أنٚ فُـ هذا، يف بٔٚن ظْدٕٚ مٚ ٕنف أخذ: مٚ أنف فرأجف إتهٚراً 

 ـٚن افذي اجلق مـ ؾًِف، مـ أو ؿقفف مـ ًٕرؾٓٚ مل أصٔٚء يف افًالم ظِٔف افرشقل

 .افًالم ظِٔف افرشقل ؾٔف ئًش

 ؾٔف: يَقل بدظٓؿ مـ بدظٜ ظِٔٓؿ ُْٕر حْٔام ادٌتدظٜ مـ ـثر أن، مثٚل 

 تريدون أنتؿ أنٚ أؿقل ـام يريد ؟افقء هذا ظـ هنك افرشقل أن ٕص أخل يٚ ظْدك

 افذيـ افْٚس ظٚمٜ أمٚ يٍٓؿ، دـ ٕص يف أؿقل أنٚ أخل يٚ ـٍُٔٔؿ، ظذ مٍهالً  ٕهًٚ 

 وإيٚـؿ»: افًالم ظِٔف ؿقفف مـ أنىِؼ أوًٓ  أنٚ افْص، هذا مثؾ جيدون مٚ يٍّٓقن ٓ
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460 

 هْٚ ،شافْٚر يف والفٜ وـؾ والفٜ بدظٜ وـؾ بدظٜ ُمدثٜ ـؾ ؾ٘ن إمقر وُمدثٚت

 ظْده افذي هق ؟بدظٜ إمر هذا أن يَقل أن يًتىٔع افذي مـ ؿهرة وؿٍٜ ل أنٚ

 افهٚفح، وافًِػ افًالم ظِٔف افرشقل ظـ ـٚن بام ممُْٜ إحٚضٜ أـز إػ إحٚضٜ

 ظْدك هؾ: ادٌتدظٜ هٗٓء مـ فْٚ وؿٚل بدظٜ، إهنٚ هذه احٖذٕٜ هذه ؿِْٚ إذا مثالً  يًْل

 مٚ افٌْقي بٚدقفد آحتٍٚل أن ٕص ظْدك ؟افرشقل زمـ يف ـٕٚٝ مٚ احٖذٕٜ أن ٕص

ًٚ، ظْدٕٚ ٕص هْٚك مٚ ؟ؾٔف تٍِقا اخ  بدظٜ آحتٍٚل أن يَقفقا  ظْدمٚ افًِامء فُـ ضًٌ

 مـ يٖخذون ؟يٖخذون أجـ مـ افٌدع، أخقف مـ صئٝ مٚ وظد بدظٜ واحٖذٕٜ

 يذـر مل.. احتٍٚل يذـر مل مٖذٕٜ، تذـر مل أنف افهٚفح، افًِػ حٔٚة ظذ اضالظٓؿ

 إػ افنًٜٔ مذهٛ ظذ ظٚصقراء يقم وافٌُٚء افْحٔٛ وٓ ظٚصقراء بٔقم احتٍٚل

 افدراشٜ هذه ؾّـ وجقد، هلٚ يُـ مل أهنٚ ادسوـٜ إمقر هذه مـ ؾٍّٔٓقن آخره،

 ،شإمقر وُمدثٚت إيٚـؿ»: احلديٞ هذا مـ يًتٍٔد أن اإلًٕٚن يًتىٔع افقاشًٜ

 يًْل هذا أمرٕٚ يًرف أن يٌٌْل ،شرد ؾٓق مْف فٔس مٚ هذا أمرٕٚ يف أحدث مـ»

 يف جداً  ؾّٓؿ وفذفؽ وافٌدظٜ، افًْٜ بغ ئّز فـ ديْْٚ يًرف ٓ ؾٚفذي ديْْٚ،

 وؤًٜ ًٕرف أن يٌٌْل بف، يًّؾ ٓ اجلزء هذا َٕقل أن ٕريد حٚ هْٚ مقوقظْٚ

 هؾ بٚخلريٜ هلٚ ادنٓقد افثالثٜ افَرون وأتٌٚظٓؿ، وتٚبًغ صحٚبٜ افهٚفح افًِػ

 اإلظٍٚء يذـرون وٓ إخذ يذـرون ـِٓؿ افْهقص هذه ؾَْرأ  ؟افقء هذا ـٚن

 بف، اهلل وأديـ أظتَده أنٚ افذي هذا بف، مًّقًٓ  فٔس اإلضالق هذا إذاً  ادىِؼ،

 ادجٚل ًٍٕح بؾ ٕحٔٔٓٚ، أن ًٕتىٔع ٓ افًْٜ هذه دون أن آظتَٚد هذا إػ وأؤػ

 واجلامظٜ، افًْٜ أهؾ ٕحـ حتك ٕحـ أراؤْٚ يف بدظٓؿ يْؼوا أن وادٌتدظٜ فٌِدع

 أنُرهٚ افتل افٌدظٜ أجد حْٔام بٚـًتٚن يف احلديٞ ظِامء ٕحد مثالً  فُؿ ورضبٝ

 افْٚر، يف والفٜ وـؾ والفٜ بدظٜ ـؾ دراشٜ يف ختهص إمٚم ٕنف افنٚضٌل: اإلمٚم

 ظِّٜٔ دراشٜ احلديٞ أصقل ظِؿ دراشٜ جداً  جداً  ادٓؿ مـ أنف أظتَد أنٚ ؾِذفؽ

ًٚ  ختٌىًٚ  اإلًٕٚن شٔتخٌط وإٓ ظِّٜٔ، دراشٜ افٍَف أصقل ظِؿ وـذفؽ  يف ظجٌٔ

 ؟ًٕؿ افًٚدغ رب هلل واحلّد ـٍٚيٜ، افَدر هذا يف وفًؾ حديثف، ويف ؾَٓف

 افْٚس، بغ افٌِقى بف تًؿ ممٚ صٔخ يٚ افِحٜٔ إضالق أن افثٚين افًٗال :وداخٓة
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 ؟ادخٚفػ إٓ يذـر مل ؾِامذا

 ؟تًْل افِحٜٔ حِؼ :وداخٓة

 إٓ يذـر مل ؾِامذا افٌِقى، بف تًؿ افِحٜٔ إضالق افهحٚبٜ ظٓد ظذ ٓ :وداخٓة

 ..ـام ؿِٔؾ وهؿ ادخٚفػ

 ؟يًْل ـٔػ افٌِقى هبٚ تًؿ افِحٜٔ إضالق :الىٗخ

 ظْد ؾٚدًروف ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل أمر اتًٌقا  أهنؿ افْٚس بغ مًروف يًْل :وداخٓة

 .حلٚهؿ يىَِقن أهنؿ ـِٓٚ افْٚس

 ؟مىًَِٚ  :الىٗخ

 .ادخٚفػ إٓ ذـر مٚ :وداخٓة

 .اشتٔوٚح شٗال :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة

ًٚ  مْٓٚ يٖخذون ٓ ـٕٚقا  أهنؿ ادًروف يًْل :الىٗخ  ؟تَقل أن تريد إضالؿ

 .افهحٚبٜ ؾًؾ طٚهر هُذا ًٕؿ :وداخٓة

 ؟افيٚهر هذا ٕٖخذ أجـ مـ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ افهحٚبٜ ُمٔط دجّقع ادخٚفػ ذـر مـ :وداخٓة

 ..!ظجٔٛ :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة

 ؟َّٕٔف مىًَِٚ  يذـر ومل إىقى وافذي ّٕحقه ذـر افذي افقء :الىٗخ

 ..هٗٓء ذـروا حٚذا تٍّْٓٚ ؿِْٚ ٕحـ :وداخٓة

ًٚ  أخل :الىٗخ ًٚ .. فِحديٞ بٕٔٚ  ظذ احلديٞ أن أحد يٍٓؿ أن مـ وحتذيراً  بٕٔٚ
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 ـِٓؿ إحْٚف ظِامء أشتٚذ يٚ تَقل مٚذا وبًديـ جدًا، واوح أمر هذا إضالؿف،

 يَقفقن أو بدظٜ يَقفقن أدري مٚ هق افِحٜٔ مـ إخذ ظدم أن ومكحقن مىَِقن

 .مذهٌٓؿ هذا افٌَوٜ، هق افًْٜ أن ظذ ٕهقا  ؾٓؿ جدًا، بًٔد افًٓد ٕن حرام:

 ؟ خمْٞ افٌَوٜ دون أخذ :وداخٓة

 يَهدوا هؿ افزيٚدة ظـ ٕحُل أن افدون ظـ ٕحُل ٓ ٕحـ ًٕؿ :الىٗخ

 افيٚهر ـٚدٌٚربٜ يَقفقا  وهؿ زيٚدة، بٔىَِٓٚ افع مش ادخْٞ هذا بٚفزيٚدة، افَك

 ادًِّغ اإلخقان مجٚظٜ مـ ـُثر يًْل افٔقم ـٚفنقام يٖخذون ـٕٚقا  زمٚهنؿ يف

 أهؾ صًٚر هذا ٕن افُٚمؾ اإلضالق يىَِقهٚ ومٚ ويدوروهٚ هُذا، بٔٓذبقهٚ يًْل

 ظّر ابـ ظـ شًّتؿ مٚ بّثؾ يَقل أجوًٚ  افًْٜ إمٚم أمحد ؾٚإلمٚم ادَهقد، افًْٜ

ًٚ  إصٔٚء هذه ذـروا هؿ إذاً  هريرة، أيب وظـ  وارد أنف أظتَد مٚ ؾًٗافؽ فًِْٜ، بٕٔٚ

 .إضالؿًٚ 

 ؟يًْل أجـ هذا ذـر اهلل رمحف أمحد اإلمٚم صٔخْٚ :وداخٓة

 ؟إيش ذـر :الىٗخ

 .ؿٌوٜ ظـ زاد مٚ إذا إخذ يرى أنف ذـر :وداخٓة

 .يَقفف افذي هذا :الىٗخ

 ادرجع؟ أؿهد فُـ ًٕؿ :وداخٓة

ؾ» ـتٚب يف ظْدك ادرجع  :الىٗخ  .اخلالل بُر ٕيب شافسجُّ

  (00: 00: 24/ 551/وافْقر اهلدى) 

 دم هلؿ يرخص فٖؾ ادٓتحني تًايؼ احلْقوات كا٘ت إذا

 حّٖٓا؟

 إلخقتْٚ بٚفًٌْٜ إجٚم هذه يف يًْل وهق صٔخْٚ يٚ أخر افًٗال: ادَِل
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 ظْد أو أهٚفٔٓؿ ظْد زيٚرة يروحقا  وبٔحٌقا  إردن يف ؾسة ؿوقا  افع ادكيغ،

  احلُقمٜ أن يًْل بَٔقفقا  افِحٜٔ، حٔٞ مـ افًْٜ يف مِتزمغ وهؿ زوجٚهتؿ

 ظٚدوا وإذا حيَِقهٚ رخهٜ ظْدهؿ يف ؾٓؾ ادِتحٔغ، ظذ وضٖهتٚ تند ادكيٜ

 .يىَِقهٚ

 .ٓ :الىٗخ

 .يف مٚ: ادَِل

 .ٓ :الىٗخ

 ( 00: 12: 44/   579/  وافْقر اهلدى) 

 الّبًة عذ زاد مما إخذ

 ظـ ظّر بـ اهلل ظٌد يروُّيٚ أـثرهٚ افِحٜٔ أحٚديٞ أن ادًِقم مـ :وداخٓة

 واظتّر حٟ حٚ أنف ظْٓام، اهلل ريض ظّر بـ اهلل ظٌد ظـ وادروي ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 افتل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أحٚديٞ يَقل ؾُٔػ افٌَوٜ، دون مٚ وؿص بِحٔتف أخذ

 خراً؟ اهلل ؾجزاك افًٍؾ، هذا يًٍؾ ثؿ مْف، شًّٓٚ

ًٚ  فُـ مٍٓقم، شٗافؽ ـٚن وإن خىٖ، شٗافؽ أن أظتَد أنٚ :اجلقاب  أحٕٔٚ

 ؿقل ـؾ هؾ مًّقع، وبغ مَْقل بغ ؾرق ٓ خىٖ، ويُقن صقاب يُقن ادٍٓقم

ًٚ  يُقن ؿد ٓ، صقاب؟ يُقن افَٚئؾ يَقفف ب ًٖ، يُقن وؿد صقا  تريد مٚ ـذفؽ خى

 شٗافؽ يُقن متك خىٖ، شٗافؽ فُـ ظْدي، مٍٓقم افًٗال هذا مـ أنٝ

،ًٚ  ظّر ابـ وأخذ مىًَِٚ  افِحٜٔ مـ تٖخذوا ٓ: افًالم ظِٔف افرشقل ؿٚل فق صحٔح

 ٓ: يَقل وافرشقل أخذ ـٔػ: شٗافؽ يٖيت ـٔػ وافًّرة، احلٟ يف ؿِٝ ـام

ًٚ، افِحٜٔ مـ تٖخذوا ًٚ، افًٗال يُقن حْٔئذ صٔئ  حديٞ هْٚك وفٔس أمٚ صحٔح

ًٚ، افِحٜٔ مـ تٖخذوا ٓ: يَقل  إفٔف أنٝ أذت ـام رواه افذي مٚ ظّر ابـ وإٕام صٔئ
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ًٚ؟  ٕص هذاش وافْهٚرى افٔٓقد وخٚفٍقا  افِحك وأظٍقا  افنٚرب ؿهقا : »ؿٚل إٍٓ

 ـٔػ: تَقل افروايٜ، هذه حدود يف ٕهححف أن أردٕٚ إذا شٗافؽ إن ؾٖنٝ مىِؼ،

 ـٚن فق بْٔام ؾرق يف ٓ، افْص خٚفػ ـٔػ فٔس افْص، مىِؼ ظّر ابـ خٚفػ

 ..احلديٞ

 ...[هْٚ افتًجٔؾ يف إَىٚع]...

 متْٚهٜٔ، دؿٜ ؾٔف بحٞ يدخؾ إذاً  هْٚ ُّيديؽ، اهلل فٌرك افقطٍٜٔ هذه خؾ أنٝ

ًٚ  رأجٝ إذا أنؽ طْل يف  افرشقل ظذ يهع.. إذان بًد يَقل وشًّتف يٗذن مٗذٕ

 ٓ؟ أم أـذفؽ تْٓٚه، افًالم، ظِٔف

 .ًٕؿ :وداخٓة

ًٚ، احلًـ افيـ بٚب مـ وهذا ؾٔؽ، أطـ أنٚ هُذا :الىٗخ : فؽ ؿٚل ؾ٘ذا ضًٌ

ُِّقا ﴿: افَرآن خٚفٍٝ افًْٜ، وخٚفٍٝ افَرآن خٚفٍٝ أنٝ َِْٔفِ  َص قا  َظ ُّ ِِ  َوَش

ِِٔاًم  ًْ  ؾام ،شظؼاً  هبٚ ظِٔف اهلل صذ واحدة مرة ظع صذ مـ» ،[65:إحزاب﴾ ]َت

 جقابؽ؟

 يًْل ٓزم :وداخٓة

 فف؟ داظل ٓ شٗال أو :الىٗخ

 مثِام ؾَِٔؾ ادٗذن شّع مـ: »ؿٚل ذفؽ يف ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ؿقل: أؿقل :وداخٓة

 ..ش.ثؿ يَؾ،

 مٚذا أنٝ، حجتؽ فٔس هق، حجتف جتٚه مقؿٍؽ مٚ حٔدة، هذه ٓ، :الىٗخ

 ..وبٚحلديٞ بٚفَرآن ظِٔؽ حيتٟ ظْدمٚ فف شتَقل

 ..ـٚن إذا :وداخٓة

 .أشٖخؽ إْٕل فٔس :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة
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ذان ظذ يزيد هذا شًّٝ إذا أنؽ ؾٔؽ افيـ أحًـ أٚن: ؿِٝ أٚن :الىٗخ ر ٕا  ظِٔف تُْ

ؿ،: ؿِٝ ـذفؽ؟ أخٔس ًْل ًٕ ف حجتؽ، ظـ أشٖخؽ ٓ أٚن: ي ٌت ك: ٕا  .ؾرق هْٚ

 .ًٕؿ :وداخٓة

 ظِٔف؟ ردك يُقن ؾُٔػ وبٚحلديٞ، بٚفَرآن ظِٔؽ حيتٟ هق: أؿقل :الىٗخ

 وإن ،وًّٕٝ ؾٌٓٚ صحٔحًٚ  إفْٔٚ وصؾ ـام يَقفف افذي افُالم ـٚن إن :وداخٓة

 .ظِٔف مردود ؾٓق بٚضؾ، تٖويؾ أو بٍّٓقم خٚفػ أو يُـ مل

 يف مٚذا ظذ أنٝ اشتَريٝ مٚذا وظذ وإن، إن دوبِٜ اشّٓٚ هذه :الىٗخ

 أنٝ، ووًٝ مٚذا ظذ وإن، إن اإلٕتغ أي ظذ -افتًٌر صح إذا- أي ظذ إخر،

 ظذ حُٚيتل، مثؾ ظِؿ ضٚفٛ أطـ، دبِامد فًٝ وأنٝ افدبِامشٔغ، جقاب هذا

 ووًٝ؟ رء أي

 ..افهحٔح افَقل ظذ ووًٝ :وداخٓة

 وهق؟ :الىٗخ

 .وافًْٜ افُتٚب :وداخٓة

 ظع تُْر افذي أنٝ ظِٔؽ أحتٟ أنٚ أرى، فُل ظع رد أخل، يٚ ضٔٛ، :الىٗخ

ُِّقا ﴿: افُريّٜ بٚٔيٜ إذان يف افرشقل ظذ افهالة زيٚدة َِْٔفِ  َص قا  َظ ُّ ِِ ِِٔاًم  َوَش ًْ ﴾ َت

 ظع؟ رد[ 65:إحزاب]

 .....:وداخٓة

 ترد أن تًتىٔع فق ٕنؽ افًٌٛ؟ ظع، ترد أن تًتىٔع ٓ: فؽ أؿقل أنٚ :الىٗخ

 افؼظٜٔ افْهقص دؿٜ، ؾٔف فؽ ؿِٝ افذي اجلقاب افًٗال، ذفؽ تقرد تُـ مل ظع،

 إػ ومًْقخ وٕٚشخ ومَٔد ومىِؼ وخٚص ظٚم يف إصقل وظِامء افٍَف ظِامء ظْد

ِٚرُق ﴿: ؿٚل اهلل آخره، ًَ ُٜ  َواف ِٚرَؿ ًَ قا  َواف ًُ  أن فق ،[18:احٚئدة﴾ ]َأجِْدَُّياَُم  َؾْٚؿَى

 ٓ؟ أم شٚرق اشّف ُترة هق صخهًٚ 
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 .ًٕؿ :وداخٓة

 .شٚرق اشّف :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة

ًٚ  شٖخَْؽ أنٚ ٓ،: اجلقاب يده؟ تَىع :الىٗخ  افقؿٝ، ٕؤع أٓ أجؾ مـ تَِٔ

ِٚرُق ﴿: يَقل اهلل حٚذا؟ ٓ، :اجلقاب ًَ  فٌٜ، شٚرق اشّف وهذا[ 18:احٚئدة﴾ ]َواف

 ش.ؾهٚظداً  ديْٚر ربع يف ؿىع ٓ: »ؿٚل افرشقل ٕن حٚذا؟ يده، تَىع ٓ ٓ،

 هذه ـٔػ، ظرؾٝ اإلضالق ظذ فٔس افٌِٜ حٔٞ مـ أيٜ يف وافًٚرق: إذاً 

 ظذ فٔسش افِحك أظٍقا : »ظّر ابـ حديٞ إػ ٕرجع أجؾ مـ بٚفؽ يف وًٓٚ

قا ﴿: أيٜ ُتٚم وؽرك، أنٝ اإلصُٚل جٚءك هْٚ ومـ اإلضالق، ًُ ﴾ َأجِْدَُّياَُم  َؾْٚؿَى

 هذه ـؾ هْٚ إػ وافًود وافذراع افُػ ؾٔف بام ـِٓٚ هذه افٌِٜ يف افٔد[ 18:احٚئدة]

قا ﴿: ادراد هق هذا هؾ ضٔٛ، يد، ًُ  هْٚ؟ مـ: يًْل[ 18:احٚئدة﴾ ]َأجِْدَُّياَُم  َؾْٚؿَى

 إذاً  أجـ؟ مـ.. ٓ هْٚ؟ مـ ٓ، هْٚ؟ مـ ٓ،: اجلقاب هْٚ؟ مـ: ضٔٛ ٓ،: اجلقاب

 .افرشغ ظْد

 .إتٌفش افِحك أظٍقا : »أضِؼ ـذفؽ افٔد أضِؼ.. يَقل اهلل: ضٔٛ

 .ًٕؿ :وداخٓة

 ؾًؾ ـٚن هُذا ٕنف هْٚ؟ مـ افٔد يَىًقا  افٔقم ادًِّغ إذاً  حٚذا مجٔؾ، :الىٗخ

: ؿٔدش ديْٚر ربع يف إٓ ؿىع ٓ: »ؿقفف ؿقفف، مثؾ افرشقل ؾًؾ: إذاً  افرشقل،

ِٚرُق ﴿ ًَ ِٚرُق ﴿: مًْك ؾهٚر ،[18:احٚئدة﴾ ]َواف ًَ : أي[ 18:احٚئدة﴾ ]َواف

 يده، تَىع افذي هق ؾهٚظداً  ذهٛ ديْٚر ربع يًٚوي مٚ هق افذي وافًٚرق

 ٕٖخذ أن ٕريد ٕحـ: إذاً  بًٍِف، هْٚك ؿىع افرشقل ٕن افرشغ: ظْد مـ يده وتَىع

 جٚء ـام افرشقل بٔٚن: افًِامء ؿٚل فذفؽ بًض، يف بًوٓٚ جمّقظٜ ـِٓٚ افْهقص

رَ  إَِفَْٔؽ  َوَأنَزْفَْٚ﴿: تًٚػ ؿقفف يف إفٔف اإلصٚرة ـْ ؿْ  ُِٕزَل  َمٚ فَِِْٚسِ  فِتٌَُِغَ  افِذ ِٓ ﴾ إَِفْٔ

 افثالثٜ، إؿًٚم هذه وتَرير، وؾًؾ ؿقل: أؿًٚم ثالثٜ إػ يًَْؿ بٕٔٚف[ 11:افْحؾ]
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ًٚ، ظؼ أربًٜ افرشقل وبغ بْْٔٚ  افذيـ افهحٚبٜ إول اجلٔؾ ٕحـ؟ يًرؾْٚ ؾام ؿرٕ

 رأى مٚذا ؾًؾ، مٚذا افرشقل، ؿٚل مٚذا فْٚ شًٔرؾقن افذيـ هؿ افرشقل، صٚهدوا

 ٕنف احلديٞ: ظِؿ أمهٜٔ فُؿ ييٓر هْٚ ومـ افىريؼ، هذا مـ إٓ َٕر ٓ ٕحـ وأؿر،

 أنف يًرؾْٚ ؾام ؿٌؾ، مـ افًٚظٜ هذه حُْٔٚ ؾالن حدثْل: ؿٚل ؾالن حدثْل: بٚفًْد

 .ترـْٚه وًػ ومٚ أخذٕٚه مْٓٚ صح مٚ وإشٕٚٔد أحٚديٞ هْٚ، أو هْٚ أو هْٚ

ًٚ  بف يًّؾ مل إذا افَرآن ظـ ؾوالً  افًْٜ يف ذـره جٚء افذي افًٚم افْص: إذاً   ظٚم

 أطـ بف، وٕحتٟ افًٚم بٚفْص َٕقل وٓ مَٔدًا، بف ًّٕؾ ؾْحـ مَٔداً  بف ظّؾ إٕام

 ظِْٔٚ احتٟ افذي هذا ادىِع حجٜ إػ ٕرجع تٍٓٔامً  شٖزيده فُـ هْٚ، إػ مٍٓقم

ُِّقا ﴿: وبٚحلديٞ بٚٔيٜ َِْٔفِ  َص قا  َظ ُّ ِِ ِِٔاًم  َوَش ًْ  هذه: فف َٕقل ،[65:إحزاب﴾ ]َت

: شَٔقل ضًًٌٚ  يىٌَٓٚ؟ مل أو ضٌَٓٚ افًالم ظِٔف افرشقل ظذ أنزفٝ افتل أيٜ

 ٓ؟ أو إذان مُتقم أم بـ ظّرو و ُمذورة أبٚ و احلٌق بالل ظِؿ: ضٔٛ ضٌَٓٚ،

 ـؾ ٕن ٓ، اجلقاب؟ إذان بًد افرشقل ظذ يهِقا  ـٕٚقا  هٗٓء ضٔٛ ظِؿ، ًٕؿ

 يف فُؿ ؿِْٚ مثِام ادتٖخريـ فُـ اهلل، إٓ إهل ٓ ظْد يْتٓل إذان أن متٍَغ افًِامء

 بدظٜ، هذه ًٕؿ: يَقفقن وشٔئٜ، حًْٜ: ؿًّغ إػ افٌدظٜ يًَّقا  أهنؿ اجلًِٜ أول

 افًالم ظِٔف افرشقل ظذ صالة يف مٚ افرشقل زمـ يف: إذاً  حًْٜ، بدظٜ هذه فُـ

 مٚر؟ ؾَس، ذفؽ وظذ إذان بًد

 .ًٕؿ :وداخٓة

: افدؿٜ وهْٚ جداً  مّٜٓ ٕتٔجٜ وهل افتٚفٜٔ بٚفْتٔجٜ ٕخرج أن ضٔٛ، :الىٗخ

 افًٚم افْص هذا أجزاء مـ بجزء افًّؾ جيري مل افَرآن يف أو افًْٜ يف ظٚم ٕص ـؾ

داً  ـٚن فق ٕنف بف: افًّؾ فْٚ جيقز ٓ  هذا شامع بٚذوا افذيـ أوئلؽ بف فًّؾ مرا

ًٚ  وتىٌَٔف أوًٓ  افًالم ظِٔف افرشقل مـ افْص  .ثٕٚٔ

 افرشقل شّع افذي ظّر ابـ ٕن حٚذا؟ خىٖ، شٗافؽ: وَٕقل ٕٖيت هْٚ ومـ

 وفق افِحك أظٍقا  هق؟ ؾٓؿ مٚذا ترى يٚ: َٕقل أن وٕريد ،شافِحك أظٍقا : »يَقل
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 حٚذا؟ هذا، يٍٓؿ مل أنف بْٔٚ أن اإلضالق، مًْك هذا إرض؟ إػ وجرهٚ ضٚفٝ

 أو شٕٚتل افٌَوٜ حتٝ افذي افًٌٔط اجلزء ويٖخذ يٖت مل هُذا ؾٓؿ ـٚن فق ٕنف

 مثؾ ؾًٍؾ حلٔتف مـ يٖخذ افًالم ظِٔف افرشقل رأى أنف افيٚهر فُـ ٓ، شٕٚتٔغ،

 ومْٚشٛ ؤًػ حديٞ ظْدٕٚ صحٔح، حديٞ ظْدٕٚ فٔس ٕحـ صحٔح ؾًِف،

 شًِِٜ يف ؿديامً  خرجتف ـْٝ افؤًٍٜ، بٕٚحٚديٞ ٕحتٟ ٓ ٕحـ فُـ فَِّٚم،

 ،شوضقهلٚ ظروٓٚ مـ حلٔتف مـ يٖخذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن: »افؤًٍٜ إحٚديٞ

 أن ظْف ئٌْْٚ فُـ بف، ٕٖخذ ٓ ٕحـ وفذفؽ جدًا، صديد وًػ ؾٔف احلديٞ فُـ

 فًٔٝ دظقتْٚ إن وؿٍٜ، مـ ل ٓبد وهْٚ افًِػ، ؾًؾ: ادقوقع صِٛ يف افدخقل

 ٕزيد ٕحـ فُـ ذفؽ، مـ وٓبد مًِؿ ـؾ دظقة هل ـام وافًْٜ بٚفُتٚب ُمهقرة

 ٕنف حٚذا؟ افهٚفح، افًِػ مْٟٓ وظذ وافًْٜ افُتٚب ظذ ؿٚئّٜ دظقتْٚ: وَٕقل

 اجلامظٚت تٍرؿٝ وهلذا مزبقط، ديْْٚ ٍٕٓؿ أن ًٕتىٔع ٓ ٕحـ افهٚفح افًِػ فقٓ

ًٚ  ؿديامً  ٜٔاإلشالم ًٚ  صًًٔٚ  وحديث ب ؾُّ ﴿: وأحزا ﴾ َؾِرُحقنَ  َفَدُّْيِؿْ  باَِم  ِحْزٍب  ـُ

 مل ٕهنؿ هذا؟ هق مٚ هلذا،: ؿِٝ افُريؿ، افَرآن يف اهلل ؿٚل ـام[ 61:ادٗمْقن]

 بٖهقائٓؿ افْهقص يٍنون وأخذوا افهٚفح، افًِػ ظِٔف ـٚن مٚ ظذ يًتّدوا

ًٚ، صًًٔٚ  ؿِْٚ ـام وتٍرؿقا  آوىراب أصد ؾٚوىربقا  ب : َٕقل ؾْحـ ٕحـ أمٚ وأحزا

 افثالثٜ، بٖؿًٚمٓٚ افرشقل شْٜ ؾّٓقا  ـٔػ افهٚفح افًِػ ْٕير شٍِٔقن، ٕحـ

 بٚفؼع ًّٕؾ افَٔد هذا يف ٕحـ وهؾ ذفؽ، ظذ ّٕق وافتَريريٜ، وافًٍِٜٔ افَقفٜٔ

ـْ ﴿: تًٚػ ؿٚل ٓ، ـٔػ: َٕقل ـْ  افَرُشقَل  ُيَنٚؿِِؼ  َوَم دِ  ِم ًْ  َوَيَتٌِعْ  اهْلَُدى َففُ  َتٌََغَ  َمٚ َب

ِمِْغَ  َشٌِٔؾِ  َؽْرَ  ْٗ ُ ُْٕهِِفِ  َتَقَػ  َمٚ َُٕقِففِ  اْد َْؿَ  َو َٓ  [.446:افًْٚء﴾ ]َمِهًرا  َوَشَٚءْت  َج

 هبؿ ادَهقد ٕن افًالم: ظِٔف افرشقل شْٜ ـّخٚفٍٜ ادٗمْغ شٌٔؾ خمٚفٍٜ إذاً 

 افًالم، ظِٔٓؿ أصحٚبف هؿ إفْٔٚ افرشقل شْٜ وَٕؾ افرشقل رؤيٜ بٚذوا افذيـ هؿ

 .افهحٔح احلديٞ يف هق ـام يِقهنؿ افذيـ ثؿ يِقهنؿ، افذيـ ثؿ

 بٚٔيٜ آخذيـ افهٚفح افًِػ مْٟٓ وظذ وشْٜ ـتٚب: َٕقل حْٔام ٕحـ: ؾ٘ذاً 

 ،شافراصديـ اخلٍِٚء وشْٜ بًْتل ؾًُِٔؿ: »شٚريٜ بـ افًربٚض بحديٞ وآخذيـ
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 ثالث ظذ أمتل وشتختِػ: »وؽره مًٚويٜ و مٚفؽ بـ أنس بحديٞ وآخذيـ

 افتل هل: ؿٚل اهلل؟ رشقل يٚ هل مـ: ؿٚفقا  واحدة، إٓ افْٚر يف ـِٓٚ ؾرؿٜ وشًٌغ

 وفق واحد حديٞ وٓ ظْدٕٚ يقجد ٓ ٕرجع أن ،شوأصحٚيب ظِٔف أنٚ مٚ ظذ

 ؤًػ،: ؿِْٚش وضقهلٚ ظروٓٚ مـ حلٔتف مـ يٖخذ ـٚن: »ذاك حديثْٚ مثؾ ؤًػ،

 افًِامء بغ أن صٚيع وهؿ هذا يٖخذ، ٓ ـٚن افرشقل أن: ؤًػ حديٞ يقجد ٓ

ًٚ، افُالم هلذا أصؾ ٓ حلٔتف، مـ يٖخذ ٓ ـٚن افرشقل أن  ممُـ هْٚك مٚ ـؾ إضالؿ

 افتل افًّقمٚت ـتِؽ افًّقم هذا فُـ ،شافِحك وأظٍقا : »احلديٞ ظّقم: يَٚل أن

 يٖخذ ٓ ـٚن أنف افرشقل أن يَْؾ مل أنف خالف ظْدٕٚ ثؿ ظِٔٓٚ، افًّؾ جيٛ مل

 افرشقل حديٞ يروون وهؿ خيٚفٍقٕف هٗٓء ترى أخذوا، صٚهدوه افذيـ أصحٚبف

 خىٖ هل أخرى صٚئًٜ يف هْٚ، وافنٚيع خيٚفٍقٕف، ٓ ؟شافِحك وأظٍقا : »ظْف

 هذه حلٔتف، مـ أخذ اظتّر أو حٟ إذا ـٚن أنف: ظّر ابـ ظـ رويٝ إًٍٓٚ  أنٝ مزدوج،

 احلٟ يف إٓ ذفؽ يًٍؾ ٓ ـٚن أنف: بًّْك مَٔدة، هل مٚ فُـ صحٔحٜ، روايٜ

: افثٚين اخلىٖ.. افنٚهد ثؿ وافًّرة، احلٟ ؽر يف حتك ذفؽ يًٍؾ ـٚن ٓ، وافًّرة،

 أجوًٚ  يٖخذ ـٚن أنف: هريرة أيب ظـ صح ؾَد خىٖ، هذا ـذفؽ ظّر، ابـ بس هذا أنف

 مـ وهق افْخًل، يزيد بـ إبراهٔؿ ظـ صح ؿد بؾ ؾَط، هذا وفٔس حلٔتف، مـ

 ـٕٚقا؟ افذيـ مـ يٖخذون، ـٕٚقا  حلٔتٓؿ، مـ يٖخذون ـٕٚقا : يَقل افتٚبًغ

ًٚ  فِْهقص خالؾٜ يقجد وٓ افًالم، ظِٔف افرشقل أصحٚب  .إضالؿ

 ادتًّديـ، افًٍِٔغ بًض ٕرى ـام افِحٜٔ إظٍٚء هق فٔس افًِػ هدي: إذاً 

 وفٔس أبدًا، افًْٜ هلذه أصؾ ٓ افًْٜ، هق هذا أن ييْقن هْٚ، إػ واصِٜ حلٔتف تَِك

 ابـ ويف افرشقل أصحٚب ـٚن وإذا افرشقل، أصحٚب إػ هذا مثؾ دًرؾٜ ضريؼ فْٚ

 مًروف أطْف وهذا افًٚدة، أمقر يف حتك افرشقل اتٌٚع يف افهحٚبٜ أحرص ظّر

 ظـ يٖخذ أنف إٓ مْٓؿ واحد ظـ يقجد ٓ افهحٚبٜ هٗٓء ـٚن إذا رء، ظْف ظْدـؿ

 أن يُّْْٚ ٓ وبٚفتٚل يٖخذون، ٓ ـٕٚقا  افهحٚبٜ بٖن َٕقل أن يُّْْٚ ؾال حلٔتف،

  .يٖخذ ٓ ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل بٖن: َٕقل

  (00: 29: 00/ 702/وافْقر اهلدى)
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 الٓحٗة وـ الّبًة عذ زاد وا أخذ

ٚ أمًرا  أمر أنف أجًوٚ افثٚبٝ ومـ :افنٔخ ًَ  افهالة ظِٔف ؾَٚل افِحٜٔ، ب٘ظٍٚء مىِ

 ؾٚختِػ شوافْهٚرى افٔٓقد وخٚفٍقا  افِحك وأظٍقا  افنٚرب حٍقا »: وافًالم

 رء أخذ جيقز أم وضًٌٔتٓٚ، شجٔتٓٚ ظذ وتسك تىِؼ هؾ بٚفِحٜٔ يتًِؼ ؾٔام افًِامء

 يَقفقن اجلّٓقر َٕؾ مل إن مْٓؿ ـثريـ أن افًِامء أؿقال مـ ًِّٕف ؾٚفذي مْٓٚ؟

 بًّقم يتًُّقن احلديٞ أهؾ مـ وآخرون افٌَوٜ، حتٝ ومٚ دون مٚ أخذ بجقاز

 .مىِؼ هْٚ اإلظٍٚء شافِحك وأظٍقا »: افًٚبؼ احلديٞ يف افًالم ظِٔف ؿقفف

 ذهٌقا  افذيـ افُثريـ افًِامء مع وأنٚ افرأي، هذا خالف ؾٖرى صخهًٔٚ أنٚ أمٚ

 ..هذا يف وحجتل افٌَوٜ، حتٝ افِحٜٔ مـ ضٚل مٚ إخذ جقاز إػ

 افٌَوٜ؟ جٚءت أجـ مـ :مداخِٜ

قفقن ـام حريص تقيص وٓ – هذا يف وحجتل :افنٔخ  أن هذا يف حجتل – ظْدٕٚ َي

ٚبؼ احلدٞي رواة مـ هق ظْف اهلل ريض اخلىٚب ـب ظّر بـ اهلل ظٌد مر افً ظٍٚء ٔا حٜٔ، ٘ب  اِف

خذ ـٚن أنف روايٜ مٚ ؽر يف ظْف ثٌٝ ؾَد ذفؽ ومع ٌوٜ، دون مٚ ٖي  أو احلٟ يف ذفؽ شقاء اَف

ًر يف ثٌٝ أنف ـام ؽره، يف س اـب وظـ هريرة أيب ظـ افىزي جرير ابـ ٍت  مـ وؽرهؿ ظٌٚ

ٕٚقا  أهنؿ افًِػ خذون ـ ٌَوٜ، دون مٚ ٖي  .هذا هق ؾّٖخذٕٚ اف

 افراوي إن: تَقل افتل وهل أصقفٜٔ ؾَٜٓٔ ؿٚظدة إػ افْير ٍِٕٝ أن مـ بد وٓ

 افهحٚيب، هق ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ احلديٞ راوي ـٚن إذا: بًّْك ؽره، مـ بّرويف أدرى

 ممـ بٚحلديٞ أدرى هق افراوي هذا أن صؽ ٓ رآه أو افًالم ظِٔف افرشقل شّع هق

 جٚءت هْٚ مـ ؾًِف، ير مل أو مٌٚذة افًالم ظِٔف ؿقفف يًّع مل ممـ بًده جٚء

 ٓ مٚ يرى افنٚهد»: دفِٔف وهذا ؽره، مـ بّرويف أدرى افراوي: افًٚبَٜ افَٚظدة

 .شافٌٚئٛ يرى

 (00:00:17/ 9 – اإلمٚرات وؾتٚوى أشئِٜ)



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ 

 

454 

 السٓػ بَض عـ الٓحٗة وـ إخذ ثبقت

 مـ إخذ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ صحٔح حديٞ يف يثٌٝ مل أنف واظِؿ [:اإلمٚم ؿٚل]

 بًض ظـ ذفؽ ثٌٝ ًٕؿش. 288» برؿؿ ادتَدم ـٚحلديٞ ؾًال وٓ ؿقٓ، ٓ ،افِحٜٔ

 :مْٓٚ ادتٔن وإفٔؽ افًِػ،

 مٚ ؾَٔىع حلٔتف ظذ يٌَض ظّر ابـ رأجٝ» :ؿٚل ادٍَع شٚمل بـ مروان ظـ - 4

 ،ش920ش»اإلرواء» يف بْٔتف ـام حًـ: بًْد وؽره داود أبق رواه .شافُػ ظذ زاد

 ش.2014ش»داود أيب صحٔح»و

 مل احلٟ، يريد وهق رموٚن مـ أؾىر إذا ـٚن ظّر بـ اهلل ظٌد أن: ٕٚؾع ظـ - 2 

 إذا ـٚن ظّر بـ اهلل ظٌد أن :روايٜ ويف .حيٟ حتك صٔئٚ حلٔتف مـ وٓ رأشف مـ يٖخذ

ش. 4/161ش»ادقضٖ»يف مٚفؽ أخرجف .وصٚربف حلٔتف مـ أخذ ظّرة أو حٟ يف حِؼ

: ؿٚل جمٚهد ظـ صحٔح بًْد شادهقرة - 44 صش »افسجؾ» يف اخلالل وروى

 .افٌَوٜ حتٝ مٚ خذ: فِحجٚم ؿٚل ثؿ افْحر، يقم حلٔتف ظذ ؿٌض ظّر ابـ رأجٝ

 رأشف، حِؼ مع مْٓٚ يَص ـٚن أنف يريدش:  »1/12ش »ادقضٖ ذح» يف افٌٚجل ؿٚل

 مـ اخلَِٜ يٌر ٓ وجف ظذ مْٓٚ إخذ ٕن اهلل، رمحف مٚفؽ ذفؽ اشتحٛ وؿد

  .شمثِٜ هلام وآشتئهٚل اجلامل،

ُوقا َٔ ف﴿ :تًٚػ ؿقفف يف ؿٚل أنف ظٌٚس ابـ ظـ - 1 ؿْ  َْ ُٓ َث ٍَ  حِؼ: افتٍٞ» :﴾َت

 مـ وإخذ إطٍٚر، وؿص افًٕٜٚ، وحِؼ اإلبط، وٕتػ افنٚربغ، وأخذ افرأس،

 .شوادزدفٍٜ بًرؾٜ وادقؿػ اجلامر، ورمل ،شافِحٜٔ: روايٜ ويف» افًٚروغ،

 بًْد ش47/409ش »افتًٍر» يف جرير وابـ ش1/86» صٌٜٔ أيب ابـ رواه

  .صحٔح

ُوقا  ُثؿَ ﴿ :أيٜ هذه يف يَقل ـٚن أنف افَرطل ـًٛ بـ ُمّد ظـ - 1 َْ  ْفَٔ

ؿْ  ُٓ َث ٍَ  ابـ رواه .شوافِحٜٔ افنٚربغ مـ وأخذ :وؾٔف وتٖخر، بتَديؿ ٕحقه ؾذـر ،﴾َت
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  .إؿؾ ظذ حًـ أو صحٔح، وإشْٚده أجوٚ، جرير

 جرير ابـ رواه .شافِحٜٔ وؿص.. .افنٚرب وؿص» :بٍِظ مثِف جمٚهد ظـ - 6

  .أجوٚ صحٔح بًْد

 ابـ يًٖل رجال شًّٝ: ؿٚل شُمّد بـ افرمحـ ظٌد وهق» ادحٚريب ظـ - 5

ُوقا  ُثؿَ ﴿ :ؿقفف ظـ جريٟ َْ ؿْ  ْفَٔ ُٓ َث ٍَ  .ش...افنٚرب ومـ افِحٜٔ مـ إخذ» :ؿٚل ،﴾َت

 دظٚ حيرم، أن أراد إذا ـٚن اهلل ظٌد بـ شٚمل أن :بٌِف أنف أجوٚش ادقضٖ» يف – 7

  .ُمرمٚ ُّيؾ أن وؿٌؾ يرـٛ، أن ؿٌؾ حلٔتف مـ وأخذ صٚربف ؾَص بٚجلِّغ،

 أبٚ رأجٝ :ؿٚل - ادديْٜ أهؾ مـ أطْف - صٔخ حدثْٚ: ؿٚل هالل أيب ظـ - 8

 .افِحٜٔ أصٍر ورأجتف: ؿٚل. مْٓام يٖخذ: ظٚرؤف حيٍل هريرة

 ظثامن أراه هذا اددين وافنٔخ: ؿِٝش. 1/111ش »افىٌَٚت» يف شًد ابـ رواه

 ذئٛ أيب ابـ ظـ افهحٔح بًْده أحٚديٞ بًده روى شًد ابـ ؾ٘ن اهلل، ظٌٔد بـ

 وؿد .افُتٚب يف وٕحـ حلٔتف يهٍر هريرة أبٚ رأجٝ :ؿٚل اهلل ظٌٔد بـ ظثامن ظـ

: ؿِٝ .أظِؿ واهلل. حًـ ظْدي ؾٚفًْد ،ش1/477ش »افثَٚت» يف حٌٚن ابـ ذـره

 أمرا  ـٚن مْٓٚ إخذ أو افِحٜٔ، ؿص أن ظذ يدل مٚ افهحٔحٜ أثٚر هذه ويف

ْٕٚ بًض فيـ خالؾٚ افًِػ، ظْد مًروؾٚ  يتنددون افذيـ احلديٞ أهؾ مـ إخقا

 حٚ مْتٌٓغ ؽر ،شافِحك وأظٍقا » :ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف بًّقم متًُّغ مْٓٚ، إخذ يف

 روى مـ وؾٔٓؿ ظِٔف افًِػ ظّؾ جريٚن فًدم مراد ؽر أنف افًّقم مـ ؾّٓقه

 هريرة، وأبق ،شافهحٔحغ» يف وحديثف ظّر، بـ اهلل ظٌد وهؿ ادذـقر، افًّقم

/ 487 - 486 صش »ادًِّٜ ادرأة جٌِٚب» يف خمرجٚن ومهٚ مًِؿ، ظـ وحديثف

 وممٚش. 6/459ش »افزوائد جمّع» يف وحديثف ظٌٚس، وابـ ،شاإلشالمٜٔ ادُتٌٜ ضًٌٜ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ يًًّقه مل افذيـ مـ مْف بٚدراد أظرف احلديٞ راوي أن صؽ ٓ

د أن ؾرض ظذ وهذا. مْٓؿ اتٌٚظف ظذ وأحرص  شاإلظٍٚء» بـ ادرا

 ش7/255ش »ادقضٖ ذح» يف افٌٚجل ؿٚل فُـ منٓقر، هق ـام وافتُثر افتقؾر
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. اإلخٍٚء مـ افِحك تًٍك أن يريد أن ظْدي وحيتّؾ» :افقفٔد أيب افَٚيض ظـ َٕال

 أن بٖس ٓ: مٚفؽ ظـ افَٚشؿ ابـ روى وؿد بسـف، بّٖمقر فٔس أجوٚ ـثرهتٚ ٕن

 يٗخذ أن أرى: ؿٚل جدا؟ ضٚفٝ ؾ٘ذا: حٚفؽ ؿٔؾ .وصذ افِحٜٔ مـ تىٚير مٚ يٗخذ

 مٚ افِحٜٔ مـ يٖخذان ـٕٚٚ أهنام هريرة وأيب ظّر بـ اهلل ظٌد ظـ وروي. وتَص مْٓٚ

 شمهقرة - 44 صش »افسجؾ» يف اخلالل ظْٓام أخرجف: ؿِٝ .شافٌَوٜ ظـ ؾوؾ

 :ؿٚل افِحٜٔ؟ مـ إخذ ظـ شئؾ أنف أمحد اإلمٚم ظـ وروى صحٔحغ، ب٘شْٚديـ

 : فف ؿِٝ: حرب ؿٚل. إفٔف ذهٛ وـٖنف افٌَوٜ، ظذ زاد مٚ مْٓٚ يٖخذ ظّر ابـ ـٚن

 ومـ: ؿِٝ .اإلظٍٚء ظْده هذا ـٚن: ؿٚل ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ يروى: ؿٚل اإلظٍٚء؟ مٚ

 ـٚبـ افًْٜ ظذ حريهٚ ـٚن إذا شٔام وٓ ؽره، مـ بّرويف أدرى افراوي أن ادًِقم

 مـ اخلالل روى ثؿ .ؾتٖمؾ. هنٚرا فٔال - بٚإلظٍٚء أمر - ملسو هيلع هللا ىلص ٌٕٔف يرى وهق ظّر،

 مـ يٖخذ: ؿٚل ظٚرؤف؟ مـ يٖخذ افرجؾ ظـ أمحد شٖخٝ» :ؿٚل إشحٚق ضريؼ

 وأظٍقا  افنقارب، احٍقا » :ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل حديٞ: ؿِٝ .افٌَوٜ ظـ ؾوؾ مٚ افِحٜٔ

 ضقهلٚ مـ يٖخذ اهلل ظٌد أبٚ ورأجٝ. حَِف حتٝ ومـ ضقهلٚ مـ يٖخذ: ؿٚل ؟شافِحك

 .شحَِف حتٝ ومـ

 وإئّٜ: افًِػ بًض ظـ افْهقص هذه بذـر ؿِٔال تقشًٝ فَد: ؿِٝ

 يتٌْٓق ومل ،شافِحك وأظٍقا » :فًّقم خمٚفٍٜ أهنٚ افْٚس مـ افُثر وفيـ فًزهتٚ،

 مْف، مراد ؽر أنف ظذ دفٔؾ بف، افًّؾ جير مل إذا افًّقم أؾراد مـ افٍرد أن افَٚظدة

 افٌَٔؾ، هذا مـ إٓ شاإلوٚؾٜٔ افٌدع» بـ افنٚضٌل اإلمٚم ئًّٓٚ افتل افٌدع أـثر ومٚ

 أتَك وهؿ افًِػ، ظّؾ مـ تُـ مل ٕهنٚ مردودة، افًِؿ أهؾ ظْد ؾٓل ذفؽ ومع

 .ومٓؿ دؿٔؼ إمر ؾ٘ن هلذا إٓتٌٚه ؾرجك اخلِػ، مـ وأظِؿ

 (.180-176/ 6) افؤًٍٜ افًًِِٜ
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 السٓػ بَض عـ ثابت الٓحٗة وـ الّبًة عـ زاد وا أخذ

 ظّر ابـ ظـ ثٚبٝ افٌَوٜ ظذ زاد مٚ افِحٜٔ مـ إخذ أن واظِؿ [:اإلمٚم ؿٚل]

 ومْٓؿ– افًِػ مـ ؽرمهٚ وظـ -اإلظٍٚء حديٞ رواة مـ ومهٚ– هريرة وأيب

 .هلؿ خمٚفػ دون -أمحد اإلمٚم

 (.4حٚصٜٔ 167/ 4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 السٓػ عٕد الّبًة عـ زاد بام الٓحٗة وـ إخذ اصتٖار

ِٚئؿ َأنَٚ َبْغَ َا[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي] ِجد يِف  ِظَنٚء َٕ ًْ م اْدَ  َأتَٚيِن  إِذْ  احْلََرا

َيِْل، آٍت، ََ َٖجْ ْيٝ، َؾ ََ ْٔ َِؿْ  َؾْٚشَت ًٚ، َأرَ  َؾ ْٔئ َِ٘ذا... أجَيْل ثؿ افْقم، يف ظدت ثؿ َص  َأنَٚ َؾ

ْٔئَٜ َٔٚل، هِبَ تف َخ ًْ ٌَ تْ َٖ ي َؾ ـْ  َخَرْجٝ َحَتك َبَكِ ِجد: ِم ًْ َِ٘ذا اْدَ ٍٜ  َأنَٚ َؾ َٕك بَِداَب ًٌَٓٚ  َأْد  َص

ؿْ  ُُ ؿْ  َهِذِه، بَِدَواِب ُُ ٚف ٌَ َْٕغِ  ُمْوَىِرب َأنَفُ  َؽْر  َهِذِه، بِ ُُذ ْٕ ٚل ا ََ ْٝ  اْفُزَاق: َففُ  ُي َٕ ٚ ـَ  َو

َٔٚء َنٌِْ ْٕ ٌفُ  ظِٔٓؿ اهلل صِقات ا ـَ ٌِْع  َتْر ِج  ُأتِٔٝ ُثؿَ ... َؿ َرا ًْ
ِ
ْٝ  اَفِذي بِْٚد َٕ ٚ ُرج ـَ ًْ ْٔفِ  َت َِ  َظ

َِؿْ  آدم، بْل َأْرَواح ـ اخْلاََلِئؼ َيرَ  َؾ ًَ ـْ  َأْح َراج، ِم ًْ
ِ
 َبَكه ُيَنّؼ  ِحغ ِٔٝادَْ  َرَأجْتؿ َأَمٚ اْد

 ًٚ اَمء؟ إَِػ  َضُِٚم ًَ اَم  اف َٕ ِ٘ ًٚ  َبَكه ُيَنّؼ  َؾ اَمء إَِػ  َضُِٚم ًَ ِج  َظَجٌف اف َرا ًْ
ِ
ًِْدت ُثؿَ ... بِْٚد  إَِػ  َص

اَمء ًَ ٜ: اف ًَ َِ٘ذا اخْلَِٚم َْٔوٚء حِلَْٔتف َوِْٕهػ هِبَُٚرون، َأنَٚ َؾ ٚ َب َٓ ٚد َشْقَداء، َوِْٕهٍ َُ َٔتف َت  حِلْ

تف ُتِهٔٛ ـْ  ُهَ َدْت  ُثؿَ ... ُضقهلَٚ ِم ًِ اَمء إَِػ  َص ًَ ِٚدَشٜ اف ًَ َِ٘ذا اف قَشك، َأنَٚ َؾ ُّ  آَدم َرُجؾ بِ

ثِر ر ـَ ًْ ٚنَ  َفقْ  افَن ْٔفِ  ـَ َِ َٔهِٚن: َظ ِّ ذَ  َؿ ٍَ ره َفَْ ًْ ٔص ُدون َص ِّ ََ  خرج: روايٜ ويف» اْف

قل ُهقَ  َوإَِذا!ش مْٓام صًره َُ َرم َأيِن  افَْٚس َيْزُظؿ: َي ـْ ـْ  اّلَل  َظَذ  َأ َرم َهَذا َبْؾ  َهَذا: م ـْ  َأ

 هذا صٍحٚت ؿٔٚس ٕحق مـ صٍحٚت شٝ يف بىقفف احلديٞ ...شِمِْل اّلَل  َظَذ 

  .مقوقع .افُتٚب

ًٚ، ادْذر ٓبـ ش1/412» شافدر» يف افًٔقضل ظزاه واحلديٞ [:اإلمٚم ؿٚل]  أجو

 افذي إمر :- ظٚدتف ؽٚفٛ هل ـام - ظْف وشُٝ ظًٚـر، وابـ مردويف، وابـ

 افتقجيري افنٔخ ؾًؾ ـام بف، وآحتجٚج بؾ ذـره: ظذ يَدم ظْده ظِؿ ٓ مـ جيًؾ
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 يف أصٚب وفَد ،ش64و 46و 8 - 7 صش »افِحٜٔ هتذيٛ أجٚز مـ ظذ افرد»  يف

 يف اإلشالم مـ وفٔس ظريب، رمز افِحٜٔ أن» :زظؿ افذي افُٚتٛ ذاك ظذ رده

 بخالف ذفؽ، يف مقؾًَٚ  ـٚن وفَد افزظؿ، هذا إبىٚل حقل تدور ورشٚفتف ،ش!رء

ٕف ًٚ  ـٚن ؾَِد فِرشٚفٜ، ظْقا  ظْف: ادًْقن يىٚبؼ ٓ أنف: إوػ :ٕٚحٔتغ مـ ؾٔف خمىئ

 جقاز إػ يذهٌقن افذيـ ظذ ؾٔٓٚ يرد مل وهق بداهٜ، حَِٓٚ ؽر افِحٜٔ هتذيٛ ٕن

 .حَِٓٚ بحرمٜ ؿقهلؿ مع هتذيٌٓٚ

 مذهٌٓؿ مـ افذيـ وؽرهؿ احلٍْٜٔ ينّؾ - افًْقان: أظْل - أنف: وإخرى

 افًِػ مـ وؽرهؿ هريرة وأبٚ ظّر ابـ ينّؾ بؾ افٌَوٜ: ظذ زاد مٚ أخذ جقاز

 وجقب» :رشٚفٜ ظذ ادًِؼ افٍٚوؾ بذفؽ يًِؿ مل وإن احلٍْٜٔ: هبؿ احتٟ افذيـ

 أمحد افًْٜ إمٚم ومْٓؿ افًِػ، خٚفػ ؿد ؾٕ٘ف افُٕٚدهِقي: فِنٔخش افِحٜٔ إظٍٚء

 شئؾ: ؿٚل حقب، أخزين: ؿٚل: شافسجؾ ـتٚب» يف اخلالل روى ؾَد حٌْؾ: بـ

 وـٖنف. افٌَوٜ ظذ زاد مٚ مْٓٚ يٖخذ ظّر ابـ ـٚن :ؿٚل افِحٜٔ؟ مـ إخذ ظـ أمحد

 ظْده هذا ـٚن: ؿٚل. ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ يروى: ؿٚل ؟شاإلظٍٚء» مٚ: فف ؿِٝ. إفٔف ذهٛ

 ظـ أمحد شٖخٝ: ؿٚل حدثٓؿ إشحٚق أن: هٚرون أيب بـ ُمّد أخزين .اإلظٍٚء

 :ؿِٝ. افٌَوٜ ظـ ؾوؾ مٚ افِحٜٔ مـ يٖخذ: ؿٚل ظٚرؤف؟ مـ يٖخذ افرجؾ

 ومـ ضقهلٚ مـ يٖخذ: ؿٚل ؟شافِحك وأظٍقا  افنقارب أحٍقا » :ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؾحديٞ

 هٚين ابـ وروى حَِف، حتٝ ومـ ضقهلٚ مـ يٖخذ اهلل ظٌد أبٚ ورأجٝ حَِف حتٝ

 ش. 2/464/4818ش »مًٚئِف» يف مثِف

 أبق ؿٚل :ؿٚل أيب حدثْل: ؿٚل حٌْؾ بـ اهلل ظٌٔد أخزين: اخلالل ؿٚل ثؿ: ؿِٝ

 مـ يٖخذ ظّر ابـ وـٚن افىقل، مـ يٖخذ وٓ ظٚرؤف، مـ ويٖخذ: اهلل ظٌد

 صٚذة: افروايٜ هذا: ؾٖؿقل .بذفؽ بٖس ٓ ظّرة، أو حٟ يف رأشف حِؼ إذا ظٚرؤف

 مـ يٖخذ وٓ» :أمحد ؿقل يف: إوػ :ٕٚحٔتغ مـ أمحد، اإلمٚم ظـ مُْرة: أؿؾ مل إن

 بـ اهلل ظٌٔد مـ ذفؽ وفًؾ ادتَدمتغ، شحٚقإل حرب فروايٜ خمٚفػ ؾٕ٘ف. شافىقل

 ش40/117ش »افتٚريخ» يف ذـره حٚ اخلىٔٛ ؾ٘ن  بٚفروايٜ: مًروف ؽر ؾٕ٘ف حٌْؾ:
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 بُر أبق ظْف شقى أبٔف، ظـ حدث» :ؾَٚل اإلشْٚد، هذا يف مٚ ذـر أن ظذ يزد مل

 أثر يف ؿقفف يف: وإخرى !خٚفػ؟ إذا ؾُٔػ بف، تٍرد بام بف حيتٟ ٓ ؾّثِف .شاخلالل

ِٞ  يِف  فزيٚدة خمٚفػ ؾٕ٘ف :شظٚرؤف مـ يٖخذ وـٚن: ظّر ابـ  يف ظّر ابـ َحِدي

 خمرج وهق .شافنقارب وأحٍقا  افِحك، ووؾروا ادؼـغ، خٚفٍقا » :شافهحٔحغ»

 ابـ وـٚن» :ش.ؾتح - 6892» روايٜ يف افٌخٚري وزاد ،ش4/449ش »اإلرواء» يف

ـْ  افهحٔح هق ؾٓذا .شأخذ ؾوؾ: ؾام حلٔتف، ظذ ؿٌض اظتّر: أو حٟ إذا ظّر ـِ  َظ  اْب

َر، َّ ـْ  وفف. أجوًٚ  أمحد وظـ ُظ ـِ  َظ رَ  اْب َّ  صٌٜٔ أيب ابـ رواهٚ أخرى، ضريؼ ُظ

 ومـ اخلالل، روى ثؿ .أخرى ضرق ظْده وفف ش.1/478» شًد وابـ ،ش8/651»

 ثؿ حلٔتف، ظذ يٌَض هريرة أبق ـٚن» :ؿٚل جرير بـ زرظٜ أيب ظـ صٌٜٔ أيب ابـ ؿٌِف

 وأثٚر: ؿِٝ .مًِؿ ذط ظذ صحٔح وإشْٚده .شافٌَوٜ ظـ ؾوؾ مٚ يٖخذ

 مـ يٖخذون ـٕٚقا » :إبراهٔؿ ظـ مْهقر ؿٚل حتك ـثرة: احٚس هبذا افًٍِٜٔ

،ٌٕٚٓ  يف وافٌَٔٓل ،ش8/651» صٌٜٔ أيب ابـ أخرجف .شافِحٜٔ: يًْل. ويْيٍقهنٚ جقا

 يزيد ابـ: وهق إبراهٔؿ، ظـ صحٔح ب٘شْٚد ش5118 /6/220ش »اإليامن صًٛ»

 .جِٔؾ ؾَٔف تٚبًل وهق افْخًل،

ًٚ  ـٚن» :شافُٚصػ» يف افذهٌل ؿٚل ًٚ  واخلر، افقرع يف ظجٌ  رأشًٚ  فِنٓرة، متقؿٔ

  .شـٓالً  ش95» شْٜ مٚت افًِؿ، يف

 وأجالئٓؿ، افتٚبًغ وـٌٚر افهحٚبٜ مـ أدرـٓؿ مـ يًْل أنف ؾٚفيٚهر: ؿِٝ

 وهق - زرظٜ وأيب ومنوق افَٚيض، وذيح - خٚفف وهق - يزيد بـ ـٕٚشقد

 يف وأثٚر مًًقد، بـ اهلل ظٌد بـ ظٌٔدة وأيب - إًٍٓٚ  ادذـقر هريرة أيب ٕثر افراوي

 يف تًٚػ ؿقفف تًٍر ُتٚم مـ افِحٜٔ مـ إخذ جًؾ بًوٓؿ إن بؾ ـثرة: افٌٚب

ُوقا  ُثؿَ ﴿: احلَُجٚج َْ ؿْ  ْفَٔ ُٓ َث ٍَ  وذبح اجلامر، رمل» :افَرطل ـًٛ بـ ُمّد ؾَٚل ،﴾َت

 .ظْف جٔد بًْد جرير ابـ أخرجف .شوإطٍٚر وافِحٜٔ افنٚربغ مـ وأخذ افذبٔحٜ،

 أجِٜ مـ ـًٛ بـ وُمّد وجمٚهد، .صحٔح وشْده. مثِف جمٚهد ظـ روى ثؿ

 وأخذيـ ظٌٚس، بـ اهلل ظٌد افَرآن ترمجٚن ظـ افروايٜ مـ ادُثريـ افتٚبًغ
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ـْ : ظىٚء ؿٚل ؾَد هذه: احلٟ آيٜ تًٍر مْف تَِٔٚ وفًِٓام وافتًٍر، ظْف افًِؿ ـِ  َظ  اِْب

ٌَٚسٍ  ُوقا  ُثؿَ ﴿: ؿقفف يف ؿٚل أنف َظ َْ ؿْ  ْفَٔ ُٓ َث ٍَ  وأخذ افرأس، حِؼ: افتٍٞ» :ؿٚل ،﴾َت

 افًٚروغ، مـ وإخذ إطٍٚر، وؿص افًٕٜٚ، وحِؼ اإلبط، وٕتػ افنٚربغ، مـ

ًٚ، جرير ابـ أخرجف .شوادزدفٍٜ بًرؾٜ وادقؿػ اجلامر، ورمل  .صحٔح وإشْٚده أجو

 أن حيٌقن ـٕٚقا » :ؿٚل ربٚح أيب بـ ظىٚء ظـ أخرى ضريؼ مـ صٌٜٔ أيب ابـ ورواه

 .شحلٔتف ظٚرض مـ يٖخذ إبراهٔؿ وـٚن. ظّرة أو حٟ يف إٓ افِحٜٔ: يًٍقا 

 حلديٞ ادخٚفٍٜ أثٚر هذه مـ تَدم مٚ ظرؾٝ وإذا .أجوًٚ  صحٔح وإشْٚده

 حؼ، بٌر ادتندديـ مـ وأمثٚفف افتقجيري افنٔخ مـ افًجٛ ـؾ ؾٚفًجٛ افسمجٜ:

 هتذيٛ جقاز ظدم إػ ؾٔذهٌقن! افًٍِٜٔ؟ أثٚر هذه خمٚفٍٜ ظذ يتجرأون ـٔػ

ًٚ: افِحٜٔ  ظْد افقؿقف شقى تذـر هلؿ حجٜ وٓ اإلحرام، مـ افتحِؾ ظْد وفق مىَِ

ًٚ  ظرؾقا  ـٖهنؿ ،شافِحك وأظٍقا ... » :حديٞ ظّقم  افًِػ أوئلؽ ؾٚت صٔئ

 وهؿ تَدم، ـام احلديٞ: هلذا افراوي ظّر ابـ اهلل ظٌد ؾٔٓؿ أن وبخٚصٜ مًرؾتف،

 ٓ بروايتف افًزة بٚب مـ هذا وفٔس ؽره، مـ بّرويف أدرى افراوي أن يًِّقن

 إمر وفٔس فروايتف، مهٚدمًٚ  رأجف ـٚن إذا ؾٔام هذا ؾ٘ن افًٌض، تقهؿ ـام برأجف:

 افًّؾ أن يًِّقن هٗٓء ؾ٘ن وافْٓك: افًِؿ أهؾ ظذ خيٍك ٓ ـام هْٚ ـذفؽ

 وفٔس افديـ، يف بدظٜ ـؾ أصؾ هق ظّقمٓٚ ظذ هبٚ افًّؾ جير مل افتل بٚفًّقمٚت

 فق» ادجٚل: هذا مثؾ ويف افًِامء بَقل ٕذـر أن ؾحًٌْٚ ذفؽ، يف افَقل تٍهٔؾ هْٚ

 افذيـ إول افًِػ أوئلؽ مـ أن تَدم مٚ إػ أوػ .شإفٔف فًٌَقٕٚ خراً: ـٚن

 إذا بتًٍره: حيتجقن افذي افَرآن ترمجٚن ظٌٚس ابـ ادتنددون أوئلؽ خٚفٍٓؿ

 بام ؾًِقا  ـام إفٔف، بف افًْد يهح مل وفق ادرؾقع: حُؿ يف وجًِقه بؾ هقاهؿ، واؾؼ

ـَ  ُيْدِٕغَ ﴿: تًٚػ ؿقفف تًٍر يف ظْف روي ِٓ ْٔ َِ ـَ  ِمـ َظ ِٓ ًٚ  يٌديـ» :ؿٚل ﴾َجاَلبٌِِٔ  ظْٔ

 وظـ ظْف ثٌقتف مع هذه، شافتٍٞ» ٔيٜ بتًٍره يًٌٖون ٓ هْٚ تراهؿ ثؿ ش!واحدة

 أصح بٖنف ش: 127 - 6/125ش »ادًر زاد» يف اجلقزي ابـ وؿقل تالمذتف، مـ مجع

  .ادًتًٚن واهلل. أيٜ تًٍر يف إؿقال
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 ظٌد بـ شٚمل ظـ بٌِف أنف: مٚفؽ ظـ ش: 161 - 4/161ش »ادقضٖ» يف رأجٝ ثؿ

ْغ » بـ دظٚ حيرم: أن أراد إذا ـٚن اهلل: َّ ِْ  أن ؿٌؾ حلٔتف مـ وأخذ صٚربف، ؾَص ،شاجلَ

  .ُمرمًٚ  ُّيؾ أن وؿٌؾ يرـٛ،

 (.111-118/ 41/4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 الّبًة؟ عـ زاد وا أخذ وحْؿ الٓحٗة؟ هتذيب حْؿ

: إول افدفٔؾ: بدفِٔغ اشتدل وؿد افِحٜٔ هتذيٛ أجٚز[ بًوٓؿ] :مداخِٜ

 يٖخذ ـٚن أنف ظّر ابـ ظـ: افثٚين افدفٔؾ افًٚروغ، ظذ ٌٕٝ مٚ افِحٜٔ أن افٌِقي

 .حلٔتف مـ

 افِحٜٔ؟ تزيغ تَهد أنٝ :افنٔخ

 .افِحٜٔ هتذيٛ :مداخِٜ

 وجف مٚ افًٚروغ، ظذ ٌٕٝ مٚ هق افِحٜٔ أن واشتدل افِحٜٔ هتذيٛ :افنٔخ

.. اخلديـ ظذ افْٚبتٜ افِحٜٔ ـٕٚٝ ؾ٘ذا بًد، ؾٔام يٖيت ظّر ابـ حديٞ افدفٔؾ؟ هذا

 أمٚ حجٜ، ؾٔف وفٔس ظالؿٜ فف فٔس هذا جٚء؟ أجـ مـ ؾٚفتزيغ افًٚروغ، ظذ

 ٓ إول افَقل فُـ ٕخٚفٍف، ٓ وٕحـ وجف فف ؾٓذا ظّر ابـ بحديٞ آشتدٓل

 إفٔٓؿ تَْؾ أنٝ افذيـ ؾٓؾ افٌَوٜ دون مٚ يٖخذ ـٚن ظّر ابـ إضالًؿٚ، فف وجف

 حلٜٔ جيًؾ بٖنف ٍّٕٓف افتزيغ ذفؽ؟ ظذ يزيدون أم ظّر ابـ ؾًؾ مٚ ظْد يٍَقن

: يًْل –! تُقن إصٚرة افذؿقن خر: شقريٚ يف ظْدٕٚ افًٚمٜ مذهٛ ظذ – ادزيـ

 ؾًٌض افٌؼة، تيٓر حتك فِنٚرب، بٚفًٌْٜ افًِامء بًض بف يَقل افذي ـٚحلػ

 ابـ حديٞ يثٌتف ٓ هذا افٌؼة، تيٓر حتك مْٓٚ يٖخذ افِحٜٔ تزيغ بٚب مـ افْٚس

 ؾّـ افزيٚدة، هذه افٌَوٜ دون مٚ ؾَٔص يٌَض ـٚن ظّر ابـ حديٞ أبًدا، ظّر

 ظـ ذفؽ جٚء بؾ بف يتٍرد ومل شٔام ٓ إضالًؿٚ، ظِٔف ٕحرج ؾال هذا ظّر ابـ ؾًؾ ؾًؾ

ٚ هلؿ ًٕرف أن دون افًِػ مـ وؽره جمٚهد وظـ هريرة أيب ًٍ  .خمٚف
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 .شٖخٝ ظام جقايب هذا

 هْٚك أم حجٜ، افهحٚيب ؿقل يًتز هؾ افِحٜٔ مـ فألخذ بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 ...افًِػ؟ وؾًؾ افهحٚيب ؾًؾ بغ ؾرق

ًٌٚ، أن ٕسـٓٚ ادًٖخٜ هذه ٓ؟ أم حجٜ افهحٚيب ؿقل :افنٔخ  ابـ ؾًؾ إٕام جٕٚ

 أدرى ؽره أم ؽره، مـ بّرويف أدرى افراوي: وهل أخرى بًّٖخٜ ظالؿٜ فف ظّر

 مثاًل  مْٓٚ بًٌض، بًوٓٚ إمر يِتٌس وؿد ظديدة أؿقال هْٚك روايف؟ مـ بٚدروي

 :أمقر ثالثٜ ظْدٕٚ صٚر برأجف؟ أم افراوي بروايٜ افًزة هؾ: ثٚفثٜ ؿٚظدة هذه

 .ؿقل هذا ٓ؟ أم افهحٚيب بَقل حيتٟ هؾ ظْدٕٚ

  ٓ؟ أم حلديثف افراوي افهحٚيب بًٍؾ حيتٟ هؾ

 .ثٚفثٜ مًٖخٜ هذه حديثف؟ خٚفػ إذا افهحٚيب بًٍؾ حيتٟ هؾ

 ادًٖخٜ فُـ برأجف، وفٔس بروايتف افًزة ؾٔٓٚ احلؼ أن صؽ ٓ هذه افثٚفثٜ ادًٖخٜ

 بٍٓؿ أم وؾّٓف افراوي برأي افًزة هؾ.. ُتًٚمٚ هذه ظُس افقشىك، وهل افثٕٜٚٔ

 وأظٍقا  افنقارب حٍق»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل: يَقل ظّر ابـ فروايتف؟ ؽره

 ظٚم ٕص هق هؾ: ظٚم ٕص هذا افًٗال يرد هْٚ افِحك، وأظٍقا ... روى هق شافِحك

 إذا هتف؟ دون مٚ إػ ووصِٝ ضٚفٝ وفق حلٔتف مـ ادًِؿ يٖخذ ٓ بحٔٞ مىِؼ

 اإلظٍٚء ٕن مْٓٚ: يٖخذ ٓ.. هُذا ادًْك يُقن إضالؿف ظذ هُذا احلديٞ أخذٕٚ

 .مىِؼ

 روى افذي ظْف اهلل ريض ظّر ابـ: افًٚبؼ فًِٗال بٚفًٌْٜ افٌحٞ يٖيت هْٚ

 احلََٔتغ أو افتٚفٜٔ، احلََٜٔ أن ٕالحظ أن جيٛ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مـ احلديٞ هذا

 :افتٚفٔتغ

 هؾ ئًَْٚ يًِؿ ؾٓق حلٔتف، ورأى مْف وشّع افرشقل رأى أنف: إوػ احلََٜٔ

 هذا ضٌؼ افرشقل هؾ ئًَْٚ يًِؿ هق: بًّْك مْٓٚ؟ يٖخذ ٓ أم مْٓٚ يٖخذ ـٚن
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 هذه أن؟ حتديد دون صًٔئٚ مْٓٚ أخذ أم صًٔئٚ حلٔتف مـ يٖخذ ومل إضالؿف ظذ احلديٞ

 هبذا حتدث افذي افرشقل ورأى احلديٞ هذا شّع ظّر ابـ وهل: إوػ احلََٜٔ

 .احلديٞ

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أصحٚب أصد ـٚن ظْف اهلل ريض ظّر ابـ أن هل: افثٕٜٚٔ احلََٜٔ

ًٌٜ ٚ وأحرصٓؿ ؿٚض ًً  درجٜ إػ شْتف يف اتٌٚظف.. افًالم ظِٔف افرشقل اتٌٚع ظذ مجٔ

 افرشقل شْٜ يًَّقن افًِؿ أهؾ إن: إي افًْٜ، مـ إٕف افًِؿ أهؾ يَقل مٚ ؾقق

 مٖمقرون ٕحـ افتل هل افًٌٚدة شْٜ ظٚدة، وشْٜ ظٌٚدة شْٜ إػ افًالم ظِٔف

 ؾٓل افًٚدة شْٜ أمٚ افَدوة، هذه ظذ وٕثٚب ؾٔٓٚ افًالم ظِٔف بٚفرشقل بٚٓؿتداء

 .إضالًؿٚ رء ترـٓٚ أو ؾًِٓٚ وراء مـ يستٛ ٓ ظٚدة

 شْـ يف حتك يتًٌف ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل اتٌٚع ظذ احلريص ظّر ابـ

 فِّْذري افسؽٔٛ ـتٚب يف ظْف تروى افتل إمثِٜ بًض تًِّقن وفًُِؿ افًٚدة،

 .وؽرمهٚ فِٓٔثّل افزوائد وجمّع

 مـ أهنٚ صؽ ٓ افًٚدة؟ شْـ مـ أم افًٌٚدة شْـ مـ هق هؾ افِحٜٔ إظٍٚء: أن

، احلديٞ مـ ذـره شٌؼ حٚ حٚذا؟ افًٌٚدة، شْـ ًٓ  بًض يف جٚء أنف وبخٚصٜ أو

 شادجقس وخٚفٍقا »: روايٜ يف شوافْهٚرى افٔٓقد وخٚفٍقا »: افهحٔحٜ افروايٚت

 افنٚرب ؿص – مْٓٚ ذـر – افٍىرة مـ ظؼ»: مًِؿ صحٔح يف أخر واحلديٞ

 .ظٚدة شْٜ وفٔس ظٌٚدة شْٜ افِحٜٔ إظٍٚء: ؾً٘ذا شافِحٜٔ وإظٍٚء

 اتٌٚع يف مٌٚٓتف ادًروف ظْٓام اهلل ريض ظّر ابـ! ترى: فَْقل ًٕقد أن

 مل افًالم ظِٔف افرشقل يرى أن يًَؾ هؾ افًٚدة، شْـ يف حتك افًالم ظِٔف افرشقل

 أظتز أنٚ! افٌَوٜ؟ دون مٚ مْٓٚ يٖخذ هق ثؿ يَٚل، ـام صًرة ؿٔد وٓ حلٔتف مـ يٖخذ

 أنف إػ ظّر ابـ ًْٕٛ أن إٓ ادًتحٔؾ، مـ ؿريٛ هذا يُّـ هذا ًٕؿ بٖن: افَقل

 ظِامء مجٔع ظْد بف مَىقع خالف وهذا افًالم ظِٔف افرشقل شْٜ بٚتٌٚع ُّيتؿ ٓ ـٚن

 .ادًِّغ
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ٚ إفٔف أذت مٚ ذفؽ إػ يوٚف ًٍ  تٚبًف بؾ افِحٜٔ، مـ بٕٚخذ يٍْرد مل أنف مـ إٓ

 إػ أوػ افىزي، جرير ابـ تًٍر يف مروي وذفؽ وجمٚهد هريرة أبق ذفؽ ظذ

ٚ اهلل يُِػ وٓ ظِّٝ ؾٔام افًِػ مـ أحد ظـ يَْؾ مل أنف ذفؽ ًً  ٓ وشًٓٚ إٓ ٍٕ

 ًٓ  ظّر بـ اهلل ظٌد مْٓٚ أخذ مٚ وفق افِحٜٔ مـ إخذ جيقز ٓ أنف ؾًاًل  وٓ ؿق

 .ظْف اهلل ريض اخلىٚب

 هنك افًالم ظِٔف افرشقل أن إخ شٗال ظـ اجلقاب يٖيت افٌٔٚن هذا ظرؾْٚ إذا

 يف وافَص مراد، وفٔس مىِؼ احلديٞ يف اإلظٍٚء: َٕقل ـام: إًذا...افِحٜٔ ؿص ظـ

د بؾ مراد، وفٔس مىِؼ احلديٞ د ادىِؼ، خالف إمريـ مـ ـؾ يف ادرا  ادرا

 وادَهقد دوهنٚ، مٚ وفٔس افٌَوٜ حتٝ مٚ أو افٌَوٜ ؾقق مٚ إظٍٚء هق بٚإلظٍٚء

: أي ظّر، ابـ أخذ مٚ خالف يٖخذ أن زاد إذا بٕٚظٚجؿ وافتنٌف افَص ظـ بٚفْٓل

 .ظّر ابـ أخذ ممٚ أـثر أخذ

 .ادًٖخٜ هذه يف ظْدي مٚ هذا

 (00:26:69( /1) ـه4108 فًٚم ادديْٜ فَٚءات)

 الٓحٗة وـ الّبًة عـ زاد وا أخذ حْؿ

 مـ يٖخذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن»: ظّر ابـ حديٞ يف ؾؤِتُؿ ؿقل مٚ :مداخِٜ

 وهد افهحٔحٜ إحٚديٞ يف ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف مع تًٚروف مع شافٌَوٜ ظـ زاد مٚ حلٔتف

 ؟شافِحك أرخقا ».. شافِحك حٍقا ».. شافِحك وؾروا»: وؿٚل

ًٚ: ًّٕٔف أن يهح ٓ افْقع هذا أن اظتَٚدي يف :افنٔخ  افًٚم افْص ٕن تًٚرو

 ؿقفف وهق أٓ واوحًٚ  مثًٚٓ  ذـرٕٚ وإًٍٓٚ  وصّقفف، ظّقمف ظذ ٓ دائامً  يُقن ٓ ؿد

 افًّقم هذا أن وبْٔٚ شوحده افرجؾ صالة مـ أزـك افرجِغ صالة»: افًالم ظِٔف

 وأظٍقا »: افًالم ظِٔف ؿقفف ظّقم! ترى ؾٔٚ ظِٔف، افًّؾ جير مل ٕنف بف: يٗخذ ٓ

 افًِػ ظّؾ جرى افًّقم هذا هؾ شافِحك ووؾروا».. شافِحك وأرخقا ».. شافِحك
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472 

 ًٕتُنػ أن مْٓٚ يتٍرع جداً  هٚمٜ ؿٚظدة إًٍٓٚ  ذـرهتٚ افتل افَٚظدة أن احلََٜٔ ظِٔف؟

 ؾٓذا رء، يف افًٌٚدة مـ فًٔٝ وهل افًٌٚدات مـ افْٚس مـ ـثر ييْٓٚ أمقراً 

 جرى ـٚن إن ٓ؟ أم ذفؽ ظذ افًِػ ظّؾ جرى هؾ شافِحك وؾروا»: يف افًّقم

 ذفؽ ظذ افًِػ ظّؾ جرى ـٚن إن – احتٔٚضل حتٍيل جقاب - افًِػ ظّؾ

 إرض ظذ وجرهٚ حلٔتف يف فف بٚرك ربْٚ إًٕٚن فق حتك ضقل، ظذ مٚر ؾٚفًّقم

 افًّقم هبذا يًّؾ مل افًِػ ـٚن إذا أمٚ ًٍٕؾ، ٕحـ وهُذا افًِػ، هُذا جراً 

 ؾٓامً  ؾًّْك بف افًّؾ جير مل ظٚم أي ٓ، إًٍٓٚ  اجلقاب ظرؾْٚ بف؟ افًّؾ جيقز ؾٓؾ

 ؾّْٓٚ أن دفٔؾ ؾٓذا افًِػ يًٍِف مل ظّالً  ظِْٔٚ أوجٛ افذي افًّقم ظذ فِْص

 .خىٖ

ًٚ، افٌَٔؾ هذا مـ هق احلديٞ هذا يف وإمر  ظِّٓؿ جير مل افًِػ إن: أي ُتٚم

 ذفؽ، خالف ظذ ظِّٓؿ جرى بؾ شافِحك أظٍقا »: وافنّقل اإلضالق هذا ظذ

 جداً  مّٜٓ ؾٚئدة تُّـ وهْٚ احلديٞ، هذا رواة أحد وهق ظّر ابـ مَدمتٓؿ ويف

 مـ بّرويف أدرى افراوي ؾٓؿ أو افراوي رأي: بّْٚشٌتٓٚ افًِامء يَقل افتل وهل

ًٚ  ظؼ أربًٜ بًد مـ احلديٞ هذا ًّٕع حْٔام ؾْحـ ؽره، .. شافِحك وؾروا»: ؿرٕ

 إذا فُـ حدود، بدون مىًَِٚ  تقؾراً  ادَهقد أن ذهْْٚ إػ يتٌٚدر شافِحك ظـ اظٍقا »

: أخر افٍِظ يف وؿقفف شافٌٚئٛ يرى ٓ مٚ يرى افنٚهد»: ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؿقل تذـرٕٚ

ًٚ  ظؼ أربًٜ بًد ٕحـ: َٕقل حْٔئذٍ  شـٚفًٔٚن اخلز فٔس»  هذا ٍٕٓؿ أن يُّْْٚ ؿرٕ

 اهلل ظٌد هق فف وافراوي اهلل، رشقل هق بف ادتُِؿ.. بف ادتُِؿ رأى ممٚ أـثر احلديٞ

 هذا يف هق ـٚن فق هذه واحلٚفٜ ؾْحـ يٖخذه، ظّر ابـ ـٚن افٌَوٜ حتٝ مٚ..ظّر بـ

 ادخٚفٍٜ تُقن ٕنف افرشقل: حديٞ خٚفػ: َٕقل أن ًٕتىٔع ٓ وحده ادجٚل

ًٚ، افِحٜٔ مـ تٖخذوا ٓ: مثالً  ؿٚل فق متجًدة  اظٍقا » أمٚ خمٚفٍٜ، ؾٓذه أخذ ثؿ صٔئ

 ويُّـ اإلضالق هبذا يُقن أن يُّـ ظٚم ٕص ؾٓذا شافِحك ارخقا ».. شافِحك ظـ

 إثر هبذا ظّر ابـ تٍرد فق هذا: ؿِٝ ظّر، ابـ ؾًِف افذي افتحديد بذاك يُقن أن

 مْٓؿ جمٚهد، مْٓؿ هريرة، أبق مْٓؿ افًِػ مـ ؽره ظـ ذفؽ ورد وؿد ؾُٔػ

 يزيد بـ إبراهٔؿ حلٔتٓؿ، مـ يٖخذون ـٕٚقا : ؿٚل حٔٞ افْخًل يزيد بـ إبراهٔؿ
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 هٗٓء ؽر ظـ يرد ومل افهحٚبٜ: يًْل يٖخذون، ـٕٚقا  منٓقر، افْخًل وهذا تٚبًل

 ؾثٌٝ: ادٌْل ـتٚبف يف ادَدد ؿدامٜ ابـ يَقل هذا مثؾ يف إفٔف، ذهٌقا  مٚ خيٚفػ مٚ

ًٚ  يَقل هذا خمٚفػ، فف يًرف ٓ إمجٚع ؾٓق خالف ٓ أنف  افهحٚيب يف اهلل رمحف أحٕٔٚ

: بًّْك اإلمجٚع مْزفٜ يف ؾٓق خمٚفػ فف يًرف ومل ؾًالً  ؾًؾ أو ؿقًٓ  ؿٚل إذا: افقاحد

 :يٖيت مٚ هْٚ ٓحيْٚ ؾ٘ذا حجٜ، ؾٓق

 .ؽره مـ بّرويف أدرى ؾٓق احلديٞ راوي هق ظّر ابـ :أوًٓ 

ًٚ  افهحٚبٜ أحرص ـٚن ظّر ابـ أن :ثا٘ٗاً   يف افًالم ظِٔف افرشقل اتٌٚع يف إضالؿ

 أؾًٚل هل وإٕام تًٌديٜ ؽر بٖهنٚ افًِامء بًض ئًّٓٚ افتل إؾًٚل حتك أؾًٚفف،

ًٚ  افًالم ظِٔف افرشقل ظٚدة مـ ؾُٚن ظٚديٜ،  ابـ ؾًٍؾ ؿّٔهف، أزرار يٍؽ أن أحٕٔٚ

 يف ـٚن افرشقل ممُـ ذفؽ، يًٍؾ اهلل رشقل رأجٝ: ؿٚل مل؟: فف ؾَٔؾ ذفؽ، ظّر

 ظٌٚدة ؿؤٜ فًٔٝ ؾٓذه زريـ أو زر ؾؽ افٌرؾٜ، هذه يف أن احلٚر اجلق هذا مثؾ

 افًربٜٔ افٌالد يف افنٖن هق ـام افٌْٔٚن خٚرج يف افًٚم اجلق ـٚن أو ظٚدة، ؿؤٜ هذه

 بًض ؾٍؽ وافسضٛ آشسواح افًالم ظِٔف ؾٖراد حٚراً  افهٔػ أجٚم يف خٚصٜ

 افًالم ظِٔف افرشقل يتٌع ـٚن ظّر ؾٚبـ ذفؽ مع بٚفًٌٚدة، ظالؿٜ هبذا فٔس إزار

: ـتٚبف أول يف ادْذري احلٚؾظ يذـرهٚ أخرى ٕامذج وفف إصٔٚء، هذه يف حتك

 ظذ احلرض يف ظّر ابـ صٖن هذا ـٚن ؾ٘ذا افًْٜ، ـتٚب افًْٜ، بٚب يف افسؽٔٛ

 ـٔػ.. افًالم ظِٔف افرشقل خيٚفػ ـٔػ افًٚديٜ إمقر يف حتك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل اتٌٚع

 أبًد هذا شافِحك ؾٚظٍقا »: ؿقفف مـ صٚدر وأمر افتًٌدي إمر يف خيٚفٍف أن يتهقر

 أنٚس مًف أن ذـرٕٚ وؿد ؾُٔػ ادجٚل، هذا يف وحده ظّر ابـ ـٚن فق يُقن مٚ

 إضالؿف ظذ فٔس احلديٞ يف ادذـقر إمر ؾُٔقن! وافتٚبًغ؟ افهحٚبٜ مـ آخرون

 .افرشقل حديٞ خٚفػ ظّر ابـ بٖن: َٕقل أن يهح ؾال

 يف يَقل هْٚ افْير ادًٚئؾ، مجٔع يف افدؿٜ ظذ ظِّتْٚ! افنٔخ ؾؤِٜ :مداخِٜ

 ٕريد. ظّر ابـ إػ ًٌٕٓٚ ومٚ حلٔتف مـ يٖخذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن ظّر ابـ حديٞ
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 ..اهلل رشقل ـٚن: تَقل مثؾ، هذا يف ُتثؾ أن

ًٚ، فٔس هذا ٓ، :افنٔخ  رجؾ ؾٔف حديٞ هذا افَؤٜ، إتٓٝ صح فق صحٔح

 ـٚن»: احلديٞ فٍظ افؤًٍٜ إحٚديٞ شًِِٜ يف خرجْٚه وفذفؽ افوًػ صديد

 فُـ ادًٖخٜ يف وافَٚل افَٔؾ ٕٓتٓك صح فق احلديٞ هذا شوضقهلٚ ظروٓٚ مـ يٖخذ

 ظذ يدل ؾًِٓؿ إن: ؾَِْٚ افًِػ، ؾًؾ مالحيٜ إػ رجًْٚ وفذفؽ يهح مل احلديٞ

 .إضالؿف ظذ فٔس ادىِؼ إمر هذا أو افًٚم، هذا أن

  ؾَط؟ احلٟ يف ظّر ابـ ؾًؾ ـٚن وهؾ :مداخِٜ

 افتل إخرى افروايٚت ـذفؽ ذفؽ، ؽر ويف وافًّرة احلٟ يف ٓ، :افنٔخ

 ....افهحٚبٜ بًض ظـ جٚءت

 ...ؾٔخٚفٍف احلديٞ صحٚيب افراوي يروي ؿد: أؿقل هذا ظذ :مداخِٜ

 ـٚن إذا: ظْٓٚ تًٖل أنٝ افتل ادًٖخٜ ذـرهتٚ، افتل ؽر مًٖخٜ هذه :افنٔخ

 ظْد اجلقاب برأجف؟ أم بحديثف افًزة ؾٓؾ حديثف رأجف خٚفػ احلديٞ راوي

ًٚ  برأجف وفٔس بروايتف بحديثف افًزة أن: اجلامهر  افًزة: يَقفقن ؾ٘هنؿ فِحٍْٜٔ خالؾ

ًٚ  ؿِْٚ ؾٔٓٚ، ـْٚ افتل ؽر مًٖخٜ هذه بروايتف، ٓ برأجف  أدرى فِحديٞ افراوي: إٍٓ

 ظذ يَدم ؾٓذا روايتف مع رأجف ختٚفػ إذا بٚب مـ هذا وفٔس ؽره، مـ بروايتف

 يف ادًروف احلديٞ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روى هريرة أبٚ أن ذفؽ يف ؾٚدثٚل ٓ، روايتف؟

 جٚء ثؿ شبٚفساب إحداهـ شًًٌٚ  ؾًٌِِٔف أحدـؿ إٕٚء يف افُِٛ وفغ إذا»: افٌخٚري

ًٚ، يًٌِف: ؿٚل أنف هريرة أيب ظـ ًٚ،: تَقل روايتف روايتف، وذاك ؿقفف هذا ثالث  رأجف شًٌ

ًٚ،: يَقل  ؿٚل رأجف ظذ تَدم روايتف: ؿٚل مـ افًٚبؼ، آختالف حًٛ ظذ: إذاً  ثالث

 يًٌؾ: يَقل روايتف ظذ مَدم رأجف: ؿٚل ومـ افهحٔح، هق وهذا شًًٌٚ  افًٌؾ جيٛ

ًٚ  اإلٕٚء ًٚ، ٓ ثالث  افَٚظدة هذه وًػ يف ويٍُل افهحٔح، احلديٞ خالف وهذا شًٌ

 .افهحٔح احلديٞ خمٚفٍٜ

 (00:10:12/أ21: افْقر رحِٜ)
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 الٓحٗة وـ إخذ

 هؾ افٌَوٜ، بًد مٚ يٖخذ ـٚن ظْدمٚ ظْف اهلل ريض ظّر ابـ حديٞ :مداخِٜ

 ؟حجٜ ؿقفف يًتز

 ًٕؿ؟ :افنٔخ

 حجٜ؟ ؾًِف يًتز هؾ :مداخِٜ

 بَٚظدة ظالؿٜ فف وهذا حٚذا؟ حجٜ، هْٚ ظْدي وؾًِف ؾًؾ، هق ًٕؿ :افنٔخ

ٚ أؿقل أنٚ ؾٔٓٚ، تٍَف ظذ ُٕقن أن ٕحـ جيٛ ًً  ينّؾ ظٚم ٕص أي بٖن: أؿقل بام مَتْ

ئف مـ جزء ظذ افًِػ ظّؾ.. افًّؾ جير مل ظديدة أجزاء  اجلزء هبذا ؾٚفًّؾ أجزا

  تقؤح؟ يريد أو افُالم هذا مٍٓقم ذًظٚ، فٔس

 وإن يَع، أٓ وأرجق يَع مل بّثؾ هذا أؿرب أنٚ: تقؤح إػ بحٚجٜ هق احلََٜٔ

 فهالة إذان بًد ادًجد يدخِقن مجٚظٜ: يَع مل افذي ادثؾ أمٚ: وؿع بًوف ـٚن

 بديؾ.. ٜمجٚظ ٕهع إخقان يٚ تًٚفقا : فِجامظٜ يَقل ؾٖحدهؿ ـٚفيٓر، افٌَِٜٔ افًْٜ

 :صحٔحغ بحديثغ وحيتجقا  مجٚظٜ، ٕهع ؾرادى ٕهع أن

 .شاجلامظٜ ظذ اهلل يد» :إول احلديث

 وحده، صالتف مـ أزـك افرجؾ مع افرجؾ صالة» :أوضح الثاين احلديث

 أهؾ [شٖخٝ فق] مجٚظٜ، ٕهع تًٚفقا : إًذا شافرجِغ صالة مـ أزـك افثالثٜ وصالة

 أنف ظذ جيًّقن ـِٓؿ مزء؟ أم ُمًـ افداظل هذا هؾ افًِؿ ضالب أو افًِؿ

 هذه ٕن: ؿٚفقا  ظْدهؿ، بدهل اجلقاب اثْغ؟ بحديثغ احتٟ وؿد حٚذا مزء،

 .تؼع مل هذه افْٚؾِٜ مجٚظٜ تؼع، مل اجلامظٜ

 يهِقن ـٕٚقا  مٚ أهنؿ ٕص ظْدٕٚ هؾ: افٌهرة مـ رء إػ إمر حيتٚج أن هْٚ

 ٕص ظْدٕٚ هؾ.. مجٚظٜ يهِقهنٚ ـٕٚقا  مٚ.. افًٌديٜ افًْـ أو افٌَِٜٔ افًْـ هذه
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 هُذا، يَقل وؽر ؾًاًل  صذ، مٚ: أؿقل أنٚ َٕقل؟ ـٔػ: إًذا ظْدٕٚ، ٕص ٓ بذفؽ؟

 مل أنف ظذ دل يَْؾ مل ؾ٘ذ فَْؾ، وؿع هذا ـٚن فق..مٍَقد؟ وافْص أخذوا أجـ مـ

 هذه يهِقن افًِػ ـٚن مٚ: أي افْتٔجٜ، تِؽ إػ ٕهؾ ادَدمٚت هذه بّثؾ يَع،

 يَع، ٓ أن وأرجق يَع مل افذي هذا.. ادقوقع واوح أطـ هْٚ إػ ٜ،مجٚظ افًْـ

ٚ ؿِتف افذي وأمٚ ًٍ .. مجٚظٜ بًد مجٚظٜ ادًٚجد يف افْٚس ترون ؾٖنتؿ وؿع، بًوف: إٓ

 صذ ؿد اإلمٚم جيدون مجٚظٜ يدخؾ: يًْل افٍريوٜ، هل؟ مٚ فُـ! مجٚظٜ بًد مجٚظٜ

 يهع ٓ ادًجد مْتهػ يف ويَػ صقتف ويرؾع ـثًرا  وؿع وهذا واحد ؾٔتَدمٓؿ

 افْٚس، ظذ وينقش صقتف ؾرؾع افؼع، أحُٚم يًرف ٓ جٚهؾ ٕنف شسة: إػ

 مٚ ظِٔٓؿ، ؾٔنقش افًْٜ هذه بٚفْٚؾِٜ يؼع أو افٍريوٜ، بًد افًٚدغ رب يذـر هؾ

 مجٚظٜ يهِقن ـٕٚقا  افهٚفح افًِػ أظْل ـٕٚقا  أهنؿ حجتٓؿ هؾ هٗٓء؟ حجٜ

 أذان إػ افًقريٜ افٌالد بًض يف يوِقن افًك صالة دوافٔؽ وهُذا وثٚفثٜ؟ ثٕٜٚٔ

 .آخره إػ مجٚظٜ بًد مجٚظٜ.. مجٚظٜ بًد مجٚظٜ ادٌرب

ٚ ٕحـ أخذٕٚ مٚ مثؾ مـ أخذوا؟ أجـ مـ فُـ ذفؽ، مـ رء ٓ ًٍ  مجٚظٜ: إٓ

 مـ أزـك افرجؾ مع افرجؾ صالة»: افًالم ظِٔف بَقفف افًٚبؼ ادثٚل اشتدل افًْٜ،

 تًٚفقا : إًذا اجلامظٜ، صالة إتٓٝ وؿد ادًجد دخِقا  مجٚظٜ هٗٓء شوحده صالتف

 احلديٞ وهْٚك شوحده صالتف مـ أزـك افرجؾ مع افرجؾ صالة»: مجٚظٜ ٕهع

 بًٌع افٍرد صالة تٍوؾ اجلامظٜ صالة»: افًالم ظِٔف ؿقفف وإصح، إصٓر

 بقاؿع؟ فٔس أم واؿع هذا مجٚظٜ، ٕهع ؾرادى ٕهع مٚ أحًـ: إًذا شدرجٜ وظؼيـ

 وؿع، وذاك يَع مل هذا أن: افٍرق فُـ افًٚبَٜ، افَؤٜ دفٔؾ ٍٕس هق افدفٔؾ

 احلديٞ يف افنديد افقظٔد جٚء وفذفؽ مرؾقض، ـِف وافدفٔؾ واحد، وافدفٔؾ

ًٓ  آمر ثؿ بٚفْٚس، ؾٔهع رجاًل  آمر أن مهّٝ فَد»: افهحٔح ًٌٚ ؾٔحىٌقا  رجٚ  ثؿ حى

 آخر إػ شبٔقهتؿ ظِٔٓؿ ؾٖحرق اجلامظٜ مع افهالة يدظقن أنٚس إػ أخٚفػ

 ٕنف اجلامظٜ؟ صالة ظـ ادتخٍِغ بتحريؼ افًالم ظِٔف افرشقل هؿ حٚذا احلديٞ،

 .بًدهٚ مجٚظٜ ٓ
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 أو أجزاءه بًض مَتٙ ظذ افًّؾ جير مل افذي افًٚم بٚفْص آشتدٓل: إًذا

  أن؟  واوح بف، افًّؾ جيقز ؾال ؾروظف

: يًْل ظّر، ابـ ؾًِف مٚ ينّؾ: أي ظٚم، ٕص شافِحك وأظٍقا »: أن ًٕقد

 افِحٜٔ ضقل يف يٌٚرك ربْٚ مٚ حًٛ ظذ وينّؾ، وينّؾ افزيٚدة وينّؾ افٌَوٜ،

 ابـ: ادقوقع أن هْٚ ٓ؟ أو افْص ظّقم يف داخؾ ـِف هذا هؾ! ترى ؿكهٚ، أو

ًٓ  ظّر  .احلديٞ هذا رواة مـ ظّر ابـ هق شافِحك وأظٍقا »: احلديٞ رواة أحد: أو

ًٚٔ  وـٕٚٝ جِِٜٔ ـٕٚٝ حلٔتف أن ويًرف افًالم ظِٔف افرشقل ينٚهد هق: ثٕٚ

 .ظئّٜ

 بآثٚر تتًٌف يف بٌّٚفٌتف أؿقل؟ بامذا افهحٚبٜ ـؾ ظـ ُتٔز ظّر ابـ: وأخًرا  ثٚفًثٚ

 ؽره مـ تًتٓجـ ؿد افتل إمقر بًض يف حتك ـًٍِف، يًٍؾ وأن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 صجرة، ظْد يٌقل يقم ذات رئل أنف مثاًل  تًِّقن ؾٖنتؿ افٍٚروق، أبٔف مـ وبخٚصٜ

 مُٚن، يف هبٚ ؾٔىقف افْٚؿٜ مَقد يٖخذ.. ظْدهٚ يٌقل اهلل رشقل رأجٝ: ؿٚل حٚذا؟

 رشقل رأجٝ حٚذا؟ افَّٔص، زر يٍؽ.. ذفؽ يًٍؾ اهلل رشقل رأجٝ: ؿٚل حٚذا؟

 ٓ افًٚدي افًَؾ مقرأ يف حتك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل اتٌٚع يف مهتف هذه إًٕٚن.. ـذفؽ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 افرشقل ؾًؾ ـام يًٍؾ هق ٓزم ؾَوٚهٚ، هْٚك جٚءت حٚجتف افرشقل...يٌَِٓٚ،

 أترون شجٔتٓٚ ظذ حلٔتف ترك افًالم ظِٔف افرشقل ـٚن فق! ترى افًالم، ظِٔف

 ٕص ؾٔٓٚ افَؤٜ هذه افَؤٜ؟ هذه مـ بُثر أهقن أمقر يف واؾَف ؿد وهق خيٚفٍف،

 يف خيٚفٍف أن ظّر ٓبـ حٚصٚ ضٌَف افرشقل فق افًٚم وافْص شافِحك أظٍقا »: ظٚم

ًٓ  هذا إجزاء، تِؽ أمثٚل يف خٚفٍف مٚ ٕنف ذفؽ:  .أو

ًٚٔ  وظـ هريرة أيب ظـ ذفؽ جٚء ؿد بؾ حلٔتف، مـ بٕٚخذ ظّر ابـ يتٍرد مل: ثٕٚ

 اإليامن صًٛ يف افٌَٔٓل وروى افىزي، جرير ابـ تًٍر يف ـام افًِػ، بًض

 .حلٔتٓؿ مـ يٖخذون ـٕٚقا : ؿٚل افْخًل يزيد بـ إبراهٔؿ ظـ صحٔح ب٘شْٚد

ة بُؾ َٕقل هْٚ: ؾً٘ذا  ظذ افًِػ ظّؾ ظِٔف جير مل افِحٜٔ إظٍٚء أن: ظِّٜٔ جرأ



   ب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚـتٚ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 ـٕٚقا  افًِػ أن ظذ تدل ٕهقص ؾٓذه افًِػ، ظّؾ جير مل اإلظٍٚء، إضالق

 أيب ؾًؾ ؾٓق ظّر ابـ ؾًؾ وٕخٚفػ افْص بًّقم ٕٖخذ ٕحـ: يَقل ؾّـ يٖخذون،

ٚ، ذـرهتٚ افتل افروايٚت بًض يف إفٔٓؿ أصر افذيـ افهحٚبٜ مـ ؽره أو هريرة ًٍ  إٓ

 .افًِػ مـ وؽره ظّر ابـ ؾٓؿ ظذ بٚفْص ؾّٓف يَدم هذا

 مـ ـثر يف ادٌْل،: ـتٚبف يف اهلل رمحف ادَدد ؿدامٜ ابـ مـ خٚصٜ يَٚل هْٚ

ٚ، فف ًٕرف ٓ: ويَقل افهحٚبٜ بًض ظـ روايٜ يروي إحٔٚن ًٍ  إمجًٚظٚ ؾُٔقن خمٚف

ٚ فف ًٕرف ٓ ظّر ابـ: هْٚ َٕقل وٕحـ إمجٚع، ؾًِف أو ًٍ ٚ، فف ًٕرف بؾ خمٚف ًَ ؾ  مقا

ٚ، هلٗٓء ًٕرف وٓ ًٍ  ظـ ثٌٝ مٚ حدود يف هق إٕام افِحٜٔ إظٍٚء إن: أؿقل ؾحٍْٔئذ خمٚف

 .ظّر ابـ وهق احلديٞ راوي

: بٕٚخرى إحدامهٚ يِتٌس أٓ أرجق ؿٚظدتٚن هْٚك ؾَٜٓٔ، ؿٚظدة تٖيت وهْٚ

 ابـ يهدق هْٚ وهذا ؽره، مـ بّرويف أدرى افراوي أن هل: هْٚ ترد افتل افَٚظدة

ٚ ووجده ؾّف مـ شًّف وؿد ٌٕٔف بَقل أدرى ظّر ًَ  هق شافِحك أظٍقا »: حلٔتف يف مىٌ

 مْٚ أـثر مْف إخذ جيقز أو مْف، إخذ جيقز ؾال مىِؼ اإلظٍٚء هذا ـٚن إن يٍٓؿ

 .ؿٚظدة هذه ؽره، مـ بّرويف أدرى ؾٚفراوي اخلِػ، ٕحـ

 هق اجلّٓقر وؿقل فِجّٓقر، خالًؾٚ ؾَط احلٍْٜٔ هبٚ يَقل أخرى ؿٚظدة هْٚك

 افًزة ؾٓؾ روايتف افراوي رأي خٚفػ إذا أنف: احلٍْٜٔ أظْل ؿقهلؿ ذفؽ افهقاب،

 افًزة ٓ،: اجلّٓقر ؿٚل بروايتف، ٓ برأجف افًزة: إحْٚف ؿٚل برأجف؟ أم بروايتف

 افراوي: تَقل افَٚظدة تِؽ افَٚظدة، تِؽ ؽر ؿٚظدة هذه برأجف، وفٔس بروايتف

 ادخٚفػ افراوي رأي: احلٍْٜٔ ؿٚظدة ؾتَقل هْٚ، أمٚ ؽره، مـ بّرويف أدرى

، ذفؽ ظذ ورضبقا  روايتف، ظذ يَدم فروايتف ًٓ  بغ افٍرق فُؿ يقوح وادثٚل مثٚ

 :افَٚظدتغ

ٚ تًِّقن ًً  أحدـؿ إٕٚء يف افُِٛ وفغ إذا»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف مجٔ

ٚ ؾًٌِِٔف ًً  افُِٛ ؾٔف وفغ افذي اإلٕٚء أن: هريرة أيب ظـ جٚء شبٚفساب إحداهـ شٌ

 حديٞ روى هق أنف مع هريرة، أيب برأي إحْٚف ؾٖخذ ؾَط، ثالًثٚ يًٌؾ
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ٚ تًٌؾ.. افتًٌٔع ًً  يَقفقن هريرة، أيب برأي احلديٞ ؾسـقا  بٚفساب، إحداهـ شٌ

 مًْقخٜ روايتف يُقن أن ؾُّٔـ مرويف خٚفػ إذا افراوي أن: افُالم مـ تٍُِٚت

: وؿٚفقا  ذفؽ ردوا اجلّٓقر فُـ آخره، إػ ؽره مـ هبٚ أدرى هق بروايٜ مًٚروٜ أو

 ظِٔف افرشقل رأى هق هْٚك ادًٖخٜ وإٕام برأجف، وفٔس افراوي بروايٜ تَقم إٕام احلجٜ

 .افروايٜ خيٚفػ رأي فف وفٔس ؾّٓف مٚ حدود يف وضٌَف ؿقفف وشّع افًالم

 يف افنٚؾًل اإلمٚم ؾهِف ـام إحٔٚن مـ ـثر يف افًٚم افْص: أخرى وبًٌٚرة

 افنٚؾًل، فإلمٚم جًدا مٓؿ افٍَف، أصقل يف ـتٚب وهذا افرشٚفٜ،: افًئؿ ـتٚبف

 بٚفْص وخيهص ظًٚمٚ افْص يٖيت وؿد ظّقمف، بف ؾراد ظًٚمٚ افْص يٖيت ؿد: يَقل

د افًٚم افْص يٖيت وؿد اخلٚص،  ذفؽ ظذ ورضب افًّقم وفٔس اخلهقص ويرا

 .جًدا وـثرة ـثرة أمثِٜ

ٚ دائاًم  يُقن ٓ افًٚم افْص أن: افنٚهد ًَ  إفٔف يْير ذفؽ وإٕام ظّقمف، ظذ مىٌ

 ظّؾ جير مل افًٚم افْص هذا أن هْٚ ؾٚفَريْٜ افًٚم، بٚفْص ادحٔىٜ افَرائـ حدود يف

 جير مل أنف ـام آخره، إػ افرجؾ مع افرجؾ صالة: افًٚبَٜ ـٚفْهقص ظِٔف، افًِػ

 .ذاك ظذ افًّؾ جير مل ـذفؽ هذا ظذ افًّؾ

 (04:17:24( /28) جدة ؾتٚوى)

 الٓحك إشبال

  افثقب؟ إشٌٚل مـ افِحٜٔ إشٌٚل إن تَقفقن بٖنُؿ شًّْٚ :السائؾ

 . ًٕؿ :الىٗخ

 ؿقفُؿ؟ هذا :وداخٓة

 .ًٕؿ إي :الىٗخ

 . حيرم افٌَوٜ ظـ زاد مٚ أن: هذا مًْك :وداخٓة



   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 . ؾٔف افُالم شٌؼ ًٍٕف هذا :الىٗخ

  افٌَوٜ؟ ؾقق افِحٜٔ إشٌٚل حَيْرم أنف :وداخٓة

 .افديـ يف بدظٜ: أي إحداث، حيرم، ؿِْٚ ًٕؿ، :الىٗخ

   (00: 19: 11/ 627/ وافْقر اهلدى)



 األذكاز فقُ كتاب

 ّالدعاء





 األذكاز كتاب
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 تققِٗٗة إذكار

 مـ أربع: وؿٚل ظع تزيدن ؾال حديثٚ حدثتُؿ إذا[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 وٓ هلل واحلّد اهلل شٌحٚن: بدأت بُّٖيـ ييك ٓ افَرآن مـ وهـ افُالم أضٔٛ

 وٓ ربٚحٚ، وٓ ٕجٔحٚ، وٓ أؾِح، ؽالمؽ تًّغ ٓ: ؿٚل ثؿ أـز، واهلل اهلل إٓ إهل

 .ششٓ: ؾَٔقل يُقن، ؾال هق؟ أثؿ: تَقل ؾٕ٘ؽ» يًٚرا

 افزيٚدة ظـ افْٓل أمهٓٚ بٚهرة، وؾقائد طٚهرة، آداب احلديٞ ويف [:اإلمٚم ؿٚل]

 مـ ادْع ظذ يدل ؾٕ٘ف وَِٕف، حديثف روايٜ يف مًْٚه ـٚن وإن وهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص حديثف يف

دة ؿهدا تًٌدا ؾٔف افزيٚدة  هذا، صقر وأبرز أوػ، بٚب مـ هبٚ إجر مـ فالشتزا

 افتًّٜٔ يف شافرحٔؿ افرمحـ» ـزيٚدة ،ملسو هيلع هللا ىلص ظْف افثٚبتٜ وإوراد إذـٚر ظذ افزيٚدة

: ؿؾش:   »111» ادتَدم ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف يروى أن فًِِّؿ جيقز ٓ أنف ؾُام افىًٚم، ظذ

 ظذ افزيٚدة هذه يَقل أن فف، جيقز ٓ ؾُذفؽ ،شافرحٔؿ افرمحـ» بزيٚدة ش اهلل بًؿ

 شاهلل بٚشؿ ؿؾ» : ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف ٕن أوػ، بٚدْع ؾٓق ؾًال، افْص ظذ زيٚدة ٕنف ضًٚمف،

 جيقز ٓ ؾألن فًٍِؾ، وشِٜٔ هق افذي افتًِٔؿ يف افزيٚدة جيز مل ؾ٘ذا فًٍِؾ، تًِٔؿ

 اهلل ريض ظّر ابـ إػ ترى أخًٝ. وأحرى أوػ افٌٚيٜ هق افذي افًٍؾ يف افزيٚدة

 بحجٜ افًىٚس، ظَٛ احلّد بًد ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ افهالة زاد مـ ظذ أنُر أنف ظْف

 اهلل رشقل ظذ وافًالم هلل، احلّد: أؿقل وأنٚ»: فف وؿٚل ،ملسو هيلع هللا ىلص فتًِّٔف خمٚفػ أنف

: يَقل أن أحدٕٚ ظىس إذا ظِّْٚ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظِّْٚ هُذا فٔس وفُـ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 صحٔح» :وؿٚل ش255 - 256/  1» احلٚـؿ أخرجف .شحٚل ـؾ ظذ هلل احلّد

 إدفٜ مـ ؾٚحلديٞ افٌٔٚن، مـ تَدم مٚ ظرؾٝ ؾ٘ذا .افذهٌل وواؾَف شاإلشْٚد

 صٚء إن يًٍْؽ ؾٕ٘ف واحٍيف هذا يف ؾتٖمؾ. وافًٌٚدة افديـ يف افزيٚدة رد ظذ افُثرة

ضف وإيٚهؿ اهلل هدإٚ ادخٚفٍغ، إؿْٚع يف تًٚػ اهلل   .ادًتَٔؿ سا

 (.682-1/2/681) افهحٔحٜ افًًِِٜ



   ـتٚب إذـٚر   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 تققِٗٗة وإذكار إوراد

 موجًؽ أتٔٝ إذا»: ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؿٚل: ؿٚل ظْف اهلل ريض ظٚزٍب  بـ افزاء ظـ

 أشِّٝ إين مهللا: ؿؾ ثؿ إجّـ، صَؽ ظذ اوىجع ثؿ فِهالة، ُووقءكَ  ؾتقوٖ

 إفٔؽ طٓري وأخجُٖت  إفٔؽ أمري وؾقوٝ إفٔؽ، وجٓل ووجٓٝ إفٔؽ، ًٍٕك

 ًٜ  أنزفٝ، افذى بُتٚبؽ آمْٝ. إفٔؽ إٓ مْؽ مِجٖ وٓ مْجك ٓ إفٔؽ، ورهٌٜ رؽٌ

 مٚ آخر واجًِٓـ افٍىرة، ظذ ؾٖنٝ فِٔتؽ مـ مٝ ؾ٘ن أرشِٝ، افذى ؤٌٕؽ

ُٝ » بٌِٝ ؾِام ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ ؾرددهتٚ: ؿٚل ،شبف تتُِؿ  شأنزفٝ افذى بُتٚبؽ آمْ

 وأبق ومًِؿ، افٌخٚري رواه. شأرشِٝ افذى ؤٌٕؽ ٓ،»: ؿٚل ورشقفؽ، ؿِٝ

 . مٚجف وابـ وافًْٚئل وافسمذي داود

 وإن افٍىرة، ظذ مٝ فِٔتؽ مـ مٝ إن ؾٕ٘ؽ»: وافسمذي فٌِخٚري روايٜ وىف

 شصحٔح». شخراً  أصٌٝ أصٌحٝ

 ؾٔٓٚ جيقز ٓ وأنف تقؾَٜٔٔ، وإذـٚر إوراد أن ظذ ؿقي تٌْٔف ؾٔف: إفٌٚين ؿٚل

 أظؿ شافرشقل» فٍظ ؾ٘ن ادًْك، يًٍد ٓ فٍظ بتٌٔر وفق َٕص، أو بزيٚدة افتكف

 مل شٓقاً  ؿٚفف ظْف اهلل ريض افزاء أن مع ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل رده ذفؽ ومع شافٌْل» فٍيٜ مـ

 أو افذـر، يف زيٚدة أي مـ يتحرجقن ٓ افذيـ ادٌتدظٜ أوئلؽ مْف ؾٖجـ يتًّده،

 خىٌٜ مـ يٌدفقن  افذيـ اخلىٌٚء أوئلؽ وٕحقهؿ مًتز؟ مـ ؾٓؾ مْف؟ َٕص

 اهلل يرجق ـٚن مـ مْٓؿ هلذا ؾِْٔتٌف وتٖخراً، وتَديامً  وَٕهًٚ  زيٚدة احلٚجٜ

 .أخرة وافدار

 (4/271وافسهٔٛ افسؽٔٛ ظذ افتًِٔؼ)

 الذكر فًائؾ وـ

 ومـ! اهلل رشقل يٚ: ؿٚفقا . ادٍردون شٌؼ» [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شوجؾ ظز اهلل ذـر يف ُّيسون افذيـ: ؿٚل ؟شادٍردون»



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب إذـٚر 
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  :احلديٞ ؽريٛ [:اإلمٚم ؿٚل]

 . ادٍْردون أي ش: ادٍردون» - 4

 .شبف إٍرد بًّْك اشتٍرد، وؾرد، وأؾرد برأجف ؾرد: يَٚل»: إثر ابـ ؿٚل

 ـثرا  افذاـريـ» بـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾنهؿ وؿد»: اهلل رمحف افْقوي ؿٚل 

تف، :وتَديره شوافذاـرات  دْٚشٌٜ افَرآن يف حذؾٝ ـام هْٚ اهلٚء ؾحذؾٝ وافذاـرا

 .شاحلديٞ مراد هق افتًٍر وهذا. حزؾف جيقز مًٍقل وٕنف أيٜ رؤوس

 واشتٓس بُذا ؾالن أهس»: يَٚل»: إثر ابـ ؿٚل. يقفًقن أي ش: ُّيسون» - 2

  .ؽره يًٍؾ وٓ بٌره يتحدث ٓ بف مقفع أي ش: ومًتٓس بف مٓس ؾٓق

ش افنًٛ» يف افٍِيٜ هذه وؿًٝ أنف احلديٞ هذا ختريٟ دواظل مـ ـٚن  :تٕبٗف

 هذه ووٌط خترجيف إػ ؾٌٚدرت ،شُّيتزون» تَرأ  بحٔٞ بٚفزاي، شُّيتزون» هُذا

 مٚ جقاز ظذ بف آشتدٓل إػ افرؿهٜ افهقؾٜٔ بًض يٌٚدر أن خنٜٔ مْف افٍِيٜ

 أنف متجٚهِغ أو جٚهِغ ويًٚرا، ئّْٚ وآهتزاز افرؿص مـ ذـرهؿ يف يًٍِقٕف

 يف وجٚء»: فِْقوي شمًِؿ ذح» يف جٚء مٚ ذفؽ ظذ يًٚظدهؿ وؿد. ُمرف فٍظ

 حٚصٜٔ يف جٚء.. وـذفؽ. شبف هلجقا  أي. شاهلل ذـر يف اهتزوا افذيـ هؿ»: روايٜ

 يٍرحقن: مًْٚه فُٚن صح فق أنف ظذ! افْقوي ظـ َٕال شاشتٌٕٚقل - مًِؿ»

 ؾٓق ،شافْٓٚيٜ» مـ شهزز» مٚدة مـ يٗخذ ـام وتًٚػ تٌٚرك اهلل بذـر ويرتٚحقن

 مـ ؿريٛ وهق. بٚفهالة أي ش4». ش!بالل يٚ هبٚ أرحْٚ»: ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف حد ظذ حْٔئذ

 .أظِؿ واهلل. افْقوي ؿٚفف افذي ادًْك

 (.307-306/ 3) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 اجلامعل الذكر حْؿ

ًٚ  ذـر أنف افهقؾٔغ بًض افنٔقخ أحد مـ شًّٝ فَد :افًٚئؾ  هق مٚ أو حديث
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 افٌزوات إحدى مـ افٌزو مـ أصحٚبف مع ظٚد ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل أن بزظّف، [حديٞ]

 ؾّر اهلل، يذـرون أخر بٔد أحدهؿ مًؽ حَِٜ يف وؿٍقا  أصحٚبف بًض ؾٚجتّع

 ذـر هق بؾ: ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ؾَٚل افًِٛ، هذا مٚ: ؾَٚل شٍٔٚن أيب بـ مًٚويٜ ظِٔٓؿ

 ؟..أم حديٞ هذا ؾٓؾ ادًروؾٜ، ادهٚدر مـ مهدراً  افنٔخ هذا يذـر ومل اهلل،

 يًىٔف، ٓ افقء ؾٚؿد ٕن ادهٚدر: مـ مهدراً  فف يذـر ٓ أن فف حؼ :افنٔخ

ًٚ  شّع ـِام أنف ديْف يف افٌهر افًِؿ فىٚفٛ ويٌٌْل فف، أصؾ ٓ حديٞ هذا  حديث

 جئٝ أجـ مـ: فف يَٚل صٚدؿغ، ـْتؿ إن برهُٕٚؿ هٚتقا : فف يَٚل أن بف ُمدث مـ

 ادًٕٚٔد يف هق هؾ إربًٜ، افًْـ يف أهق افهحٔحغ، يف أهق: احلديٞ هبذا

 دثِف، وجقد ٓ ٕنف بف اإلتٔٚن ظـ شًٔجز صؽ وبال إفخ،.. هؾ هؾ افًؼة،

 بخٔقط وفق يتًَِقن ديْٓؿ ظـ إحراؾٓؿ تٖجٔد شٌٔؾ يف افهقؾٜٔ هٗٓء أن ومًِقم

 .هلٚ حَٚئؼ ٓ افتل بٕٚوهٚم يتًَِقن: أي ر،َّاف

 إدعٗة دم الىٗخ بف يٕيح كتاب

 يف صحٔحٜ أحٚديٞ أو خمرجٜ أحٚديٞ يًْل ظّرك ضقل ـتٛ يف :افًٚئؾ

 افثٚبتٜ؟ افقاردة إدظٜٔ

 افٌٚيٜ هذه حتَٔؼ أجؾ مـ مَهقدة ؾٓل افىٔٛ افُِؿ صحٔح رشٚفتل :افنٔخ

 .مىٌقع صٌر ـتٔٛ وهق  افًالم ظِٔف  افرشقل ظـ افقاردة وإفٍٚظ إدظٜٔ

   (.: .41 : 45/   81/   وافْقر اهلدى) 

 اليبح صالة بَد اجلامعل الذكر حْؿ

  افهٌح؟ صالة يف يًْل اجلامظل فِذـر بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 رؾع ؾٔف يؼع ذـر هْٚك وإٕام اإلشالم يف مجٚظل ذـر يقجد ٓ.. مٍٓقم :افنٔخ

ر ؾٔٓٚ إصؾ إذـٚر وظٚمٜ افهقت، رؿع ؾٔف يؼع ٓ وذـر افهقت  وظدم اإلها
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ر مًف ؾٚدؼوع ذع ذـر ؾُؾ افهقت رؾع  يف افتٌِٜٔ مثالً  مثؾ اشتثْل مٚ إٓ اإلها

 وظّاًل، ؿقًٓ  ٜافًْ يف ثٌٝ وهذا افهقت رؾع ؾٔٓٚ يؼع افتٌِٜٔ هذه وافًّرة، احلٟ

 شوافثٟ افًٟ»: ؿٚل احلٟ أؾوؾ ظـ وافًالم افهالة ظِٔف ؾشئ ؾَد افَقل أمٚ

 افًالم، ظِٔف افرشقل يَقل احلٟ أظامل أؾوؾ هذا بٚفتٌِٜٔ افهقت رؾع هق: افًٟ

 .افذبح هق: وافثٟ

 مع خرجقا  حٚ أهنؿ افهحٚبٜ ظـ جٚء: افًٍؾ حٔٞ مـ افَقل، حٔٞ مـ هذا

 مٚ إذا حتك يٌِقن ؾُٕٚقا  احلٍِٜٔ ذي ظْد بٚحلٟ وأحرمقا  ادديْٜ مـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 رؾع ذظٜٔ ـقن مع مؼوع ؾٓذا أصقاهتؿ بحٝ افروحٚء اشّف مُٚن إػ وصِقا 

ًٚ  فٔس ؾٓق بٚفتٌِٜٔ افهقت  صقت مع صقتف يَرن ٓ يٌِل واحد ـؾ وإٕام مجٚظٔ

ًٚ  يُقن افذي فُـ وظٌٚرتف، صٚحٌف فٍظ مع ظٌٚرتف أو فٍيف وٓ صٚحٌف  ؿد ظِّٔ

ًٚ  بًض مع بًوف يِتَل  .ادؼوع هق هذا يٍسؿقن وؿد افُِّٜ يف أحٕٔٚ

 إن ثؿ يؼع، ٓ افرؾع هذا: ؾٖوًٓ  ادٌرب صالة وبًد افٍجر صالة بًد أمٚ

 افًْٜ مـ فٔس هذا ٕن صٚحٌف: مع ًٍٕف يربط ؾال مؼوع أنف فًٌوٓؿ بدا أو ذع

 مٍٚشد افهقت رؾع يف آحتٚد وراء مـ ؾِٔستٛ أخرى جٜٓ ومـ جٜٓ، مـ

 ومْٓؿ ضقيؾ ًٍٕف مـ ؾّْٓؿ ؽره، ظـ ًٍٕف ضقل خيتِػ اإلًٕٚن ٕن مًْقيٜ:

 مـ يْتٓقا  ظْدمٚ إؿؾ ظذ بًوٓؿ أن افنٚم يف ٕالحظ ـْٚ وٕحـ ؿهر، ًٍٕف مـ

 ـْٚ ؾٚفذي افثٕٜٚٔ، بٚفتِِٜٓٔ ؾٔهِقهنٚ فًجِتٓؿ ٍٕس يٖخذون ٓ إوػ افتِِٜٓٔ

 إهل ٓ ظْد صقتف إَىع افثٕٜٚٔ إهل ٓ ظْد وصؾ ؾًْدمٚ وصؾ بًوٓؿ أن ًًّٕف

ًٚ، ـٍر حٔٞ ادًْقي اإلصُٚل يف ؾقؿع  خيرج ٓ أنف صحٔح افٍِيل وافٍُر فٍي

 .فٍُِر ادقمهٜ افُِّٜ هذه بّثؾ يتُِؿ أن جيقز ٓ وفُْف ادِٜ مـ صٚحٌف

 بف يَقم مٚ: ـذفؽ واجٛ، ؾٓق بف إٓ افقاجٛ يَقم ٓ مٚ: افًِامء يَقل وـام

م بف يَقم مٚ.. مُْر ؾٓق ادُْر  أن افٍُريٜ هذه إػ أدى افذي ؾام حرام، ؾٓق احلرا

 ًٍٕف صٚحٌف! ضٔٛ بهٚحٌف، حٚفف رابط ـقٕف هق إهل؟ ٓ: ؿقفف ظْد افٍْس يٖخذ
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 جيقز ٓ افتل افُِّٜ هذه ظْد ؾَٕٚىع يِحَف أن اشتىٚع مٚ ؿهر ًٍٕف وهق ضقيؾ

 .ظْدهٚ افقؿقف

 افْٚس بًض وإذا يؼع ٓ وافًنٚء ادٌرب هتِٔؾ يف افهقت رؾع: بٚختهٚر

 بًوٓؿ مع يّنقا  أن يٌٌْل ؾام افًًقديٜ افٌالد يف يًٍِقن ـام مؼوظًٚ  ذفؽ يرون

ًٚ  وارد، ؽر: أوًٓ  هذا ٕن واحد: بهقت  .ادٍٚشد بًض فتحَٔؼ يتًٌٛ: وثٕٚٔ

 ( 00 : 14: 18/   149/  وافْقر اهلدى)

 اجلامعل الذكر

 مًْك فْٚ يقحل! افىقيؾ افًٔٚحغ ادالئُٜ بحديٞ خيتص ؾٔام :افًٗال

 هذا تًٍر وجف هق ؾام واحد، بهقت مجٚظٚت اهلل يذـرون ـٕٚقا  بٖهنؿ احلديٞ

 اهلل؟ ذـر ؽر فٌرض جِس وفق مًٓؿ اجلٚفس افرجؾ يٗجر وهؾ ادًْك،

 ادجِس هذا حيي حْٔام يٗجر أن يرجك فُـ! أخل يٚ ؾال يٗجر أن أمٚ :افنٔخ

 يهٌح افًٌٚدة ؿٚصد ؽر حيهٚ افتل افًٚبَٜ ٕٔتف ؾتتٌر فف ادجِس ؾٔىٔٛ

 اجلًِٜ أول يف حي أنف تهقرٕٚ إن أمٚ إجر، فف ؾُٔتٛ بًٌٚدة، ذفؽ بًد احلوقر

 افرشقل ؾ٘ن اجلٚفًغ مـ صخهًٚ  فرى أو مثاًل، مٚديٜ دهِحٜ هُذا آخرهٚ إػ

 .أجر فف ؾِٔس شٕقى مٚ امرئ فُؾ وإٕام بٚفذٚت، إظامل إٕام»: يَقل

 مجٚظٜ يذـرون ـٕٚقا  هٗٓء أن يٌدو أنف وهق افًٗال بٖول يتًِؼ ؾٔام أمٚ

 هذه مثؾ وجقد بًٌٛ افَٚئؿ افقهؿ مـ يٖيت إٕام! أخل يٚ ؾٓذا واحد وبهقت

 وجؾ ظز اهلل ذـر يف إصقات ؾٔٓٚ يرؾع.. اهلل ذـر ؾٔٓٚ يرؾع افتل ادجٚفس

،ًٚ  .واحد وبهقت افرؾع هذا مثؾ يًرؾقن مٚ افهٚفح افًِػ فُـ مجٚظٔ

 افهقت رؾع حديٞ مٚ ؽر يف يُْر ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن صحٔحٜ أحٚديٞ ٕذـر ٕحـ

ًٚ  ـٚن وفق حتك بٚفذـر  ؾٓذا ذفؽ وٕحق ـٚفتٌِٜٔ خٚصٜ مقاضـ يف إٓ واحدًا، صقت

 أُّيٚ يٚ»: ؿٚل أنف وؽره مٚفؽ اإلمٚم مقضٖ يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ صح ؾّام آخر، رء
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 ويف شادٗمْغ ؾتٗذوا بٚفَراءة بًض ظذ بًوُؿ جيٓر ؾال ربف يْٚجل ـُِؿ! افْٚس

ًٚ  افذـر مـ ادتٖخريـ يف ؽر جرى مٚ فذفؽ شادٗمْغ ؾتٗذوا بٚفَرآن»: فٍظ  مجٚظٔ

 افٍجر وصالة ادٌرب صالة بًد افًؼ افتِٓٔالت مثالً  مثؾ ادقاضـ بًض يف

،ًٚ ًٚ  افًٚبؼ، احلديٞ مـ شًّٝ ـام مؼوع ؽر هذا افهقت رؾع: أوًٓ  مجٚظٔ : ثٕٚٔ

 ؿٚل يقم افًِػ زمـ يف يُـ مل هذا واحد بهقت افهقت رؾع ظذ آجتامع

 وتًٚػ  تٌٚرك اهلل بذـر جيتًّقن ـٕٚقا .. افىقيؾ احلديٞ هذا افًالم ظِٔف افرشقل

 افهالة ظِٔف ؿقفف مْٟٓ ظذ يًًّقن وأخرون يَرأ  أحدهؿ.. ؿرآن بتالوة إمٚ

 ظع أؿرأ »: مًًقد بـ اهلل فًٌد وأخرى ـًٛ بـ ٕيب مرة ؿٚل حْٔام وافًالم

 شؽري مـ أشًّف أن أحٛ إين: ؿٚل أنزل؟ وظِٔؽ افَرآن ظِٔؽ أؿرأ : ؿٚل افَرآن،

 .. يًًّقن وأخرون يَرأ  أحدهؿ افًِػ ـٚن هُذا

 ( 00 : 66: 10/   796/  وافْقر اهلدى)

 لف أصؾ ٓ الذكر عٕد التاميؾ

 بًض يذـره مٚ بٖن فألمٜ، ٕهحٚ افتذـر مـ ٓبد ادْٚشٌٜ وهبذه [:اإلمٚم ؿٚل] 

 إذا ـٕٚقا »: ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أصحٚب يهػ وهق ؿٚل أنف ظْف اهلل ريض ظع ظـ ادتهقؾٜ

 . شريح يقم يف افنجرة ُتٔد ـام مٚدوا اهلل ذـروا

 ،4» شاحلِٜٔ» يف ًٕٔؿ أبق أخرجف ؾَد ظْف، اهلل ريض ظْف يهح ٓ هذا أن ؾٚظِؿ

 ظـ مٌقل بـ مٚفؽ ظـ ادحٚريب حدثْٚ هنٚم أيب يزيد بـ ُمّد ضريؼ مـ ش75

  .ظع ظـ أراـٜ أيب ظـ افًدي ظـ شجًٍل» مـ رجؾ

 .ميِؿ ؤًػ إشْٚد وهذا: ؿِٝ

  (307/ 3) افهحٔحٜ افًًِِٜ
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 الذكر دم والتاميؾ واليٗاح التحٓؼ بدعٗة

 :ؾَٚل مًجده يف بّجًِغ مر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن ظّرو بـ اهلل ظٌد ظـ روي

 ويرؽٌقن اهلل ؾٔدظقن هٗٓء أمٚ صٚحٌف، مـ أؾوؾ وأحدمهٚ خر ظذ ـالمهٚ»

 وافًِؿ افٍَف ؾٔتًِّقن هٗٓء وأمٚ مًْٓؿ، صٚء وإن أظىٚهؿ صٚء ؾ٘ن إفٔف،

 .ؤًػ  .شمًِام بًثٝ وإٕام أؾوؾ ؾٓؿ اجلٚهؾ ويًِّقن

ر وؿد [:اإلمٚم ؿٚل] حتجٚج اصٓت  افهقرة ظذ افذـر مؼوظٜٔ ظذ احلدٞي هبذا ٓا

ًِٓٚ افتل ض ٍي ح افتحِؼ مـ افىرق أهؾ ًب ْٜ وافتاميؾ افذـر يف وافهٚٔ  وأمٚمٚ وينة ّي

ٍٚق مؼوع ؽر هق ممٚ وخٍِٚ ٚت دمغ، ب  ؾٔف ؾِٔس ظِّٝ، ـام يهح ٓ احلدٞي أن ومع ادَت

ٚيٜ بؾ زظّقه، افذي هذا جتامع جقاز ؾٔف مٚ ؽ  أحٚدٞي ؾٔف وهذا تًٚػ، اهلل ذـر ظذ ٓا

ٌْل وؽره مًِؿ يف صحٔحٜ ، هذا ظـ ت ٔد ٓ وهل احلدٞي جتامع، مىِؼ ٓإ أجوٚ ٍت  أمٚ ٓا

ٚ افؼع يتْزه ووالٓت بدع ؾُِف افرؿص مـ مًف ؿرن ومٚ افتحِؼ مـ إفٔف يوٚف مٚ  .ظْٓ

 (.57/ 4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 احلامديـ فًؾ

د أؾوؾ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل] مٜ يقم تًٚػ اهلل ظٌٚ ٔٚ  .شاحلامدون اَف

قفف اإلمٚم فف ترجؿ  .احلامديـ ؾوؾ: َب

 (.442/ 1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ..لف ذيؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ: بـ الدعاء

 إذا ومٚئٜ أصٌح، إذا مٚئٜ] مرة مٚئتل يقم يف ؿٚل مـ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 رء ـؾ ظذ وهق احلّد وفف ادِؽ فف فف، ذيؽ ٓ وحده اهلل إٓ إهل ٓ» : [أمًك

 .شظِّف مـ أؾوؾ ظّؾ مـ إٓ بًده ـٚن أحد يدرـف وٓ ؿٌِف ـٚن أحد يًٌَف مل ،شؿدير
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 ـام واحد وؿٝ يف مرة احٚئتل يَقل أن احلديٞ مـ ادراد وفٔس [:اإلمٚم ؿٚل]

 افهٌٚح ظذ تًَّٔٓام وإٕام! شافًٌحٜ شْٜٔ» يف أخػ ممـ ادًٚسيـ فًٌض تٌٚدر

 مـ»: وفٍيف بف، صًٔٛ بـ ظّرو ظـ صًٌٜ روايٜ يف سحيٚ ذفؽ جٚء ؾَد وادًٚء،

 .ش..أمًك إذا مرة ومٚئٜ أصٌح، إذا مرة مٚئٜ.. ؿٚل

 .افذـر مـ صح ؾٔام ظِٔف وؿٍٝ مٚ أـثر هق شاحٚئٜ» افًدد هذا أن واظِؿ

 (.524-520/ 5/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 اليقت خِض إذكار دم إصؾ

 ظِٔف ادْهقص هق ـام ؾٔٓٚ، افهقت خٍض إذـٚر يف إصؾ [:اإلمٚم ؿٚل]

 أو مهؾ   ظذ تنقيش افرؾع يف ـٚن إذا وبخٚصٜ اشتثْل، مٚ إٓ وافًْٜ افُتٚب يف

 بًض يف افًؼ افتِٓٔالت يف يًٍِقن ـام مجٚظل بهقت ـٚن إذا شٔام وٓ ذاـر،

 جيٓر ؾال رَبف، يْٚجل ـُِؿ! افْٚس أُّيٚ يٚ» :ملسو هيلع هللا ىلص بَقفف مٌٚفغ ؽر افًربٜٔ، افٌالد

 مٚفؽ، رواه: صحٔح حديٞ وهق ش.ادٗمْغ ؾتٗذوا بٚفَراءة: بًض ظذ بًوُؿ

 ،ش4201ش »داود أيب شْـ صحٔح» يف خمرج وهق وؽرهؿ، خزيّٜ وابـ داود، وأبق

 افهالة يف بٚفَراءة اجلٓر ظـ افزجر بٚب» ش: 2/490» بَقفف خزيّٜ ابـ فف وبقب

 يف افنٚؾًل اإلمٚم ؿٚل وهلذا: ش.هبٚ اجلٚهر ؽر ادهِغ بًض بٚجلٓر تٖذى إذا

 واحٖمقم فإلمٚم وأختٚرُ » :-ادذـقر ظٌٚس ابـ حديٞ ظَٛ -ش 440/ 4ش »إم»

 أن حيٛ إمٚمًٚ  يُقن أن إٓ افذـر وخئٍٚن افهالة: مـ إٓكاف بًد اهلل يذـر أن

َِؿ ِِؿ ؿد أنف يرى حتك ؾٔجٓر مْف، ُيتً : ثؿ مْف ُتً  َوَٓ : ﴿يَقل وجؾ ظز اهلل ؾ٘ن ُيِنُّ

رْ  َٓ ْٝ  َوَٓ  بَِهاَلتَِؽ  جَتْ
ء﴾ ]هِبَٚ خُتَٚؾِ  افدظٚء،: -أظِؿ تًٚػ واهلل -يًْل[ 440: اإلها

رْ  َوَٓ ﴿ َٓ ْٝ  َوَٓ ﴿ ترؾع،﴾:  جَتْ
 روى مٚ أن وأحًٛ ًٍٕؽ، تًّع ٓ حتك﴾:  خُتَٚؾِ

 ؿِٔالً  جٓر إٕام.. تٌُره مـ ظٌٚس ابـ روى ومٚ ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل هتِٔؾ مـ افزبر ابـ

 فٔس -وؽرهٚ هذا مع -ـتٌْٚهٚ افتل افروايٚت ظٚمٜ ٕن وذفؽ: مْف، افْٚس فٔتًِؿ
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 وصٍٝ، بام افهالة بًد ذـر أنف يذـر وؿد تٌُر، وٓ هتِٔؾ افتًِٔؿ بًد ؾٔٓٚ ُيذـر

ؾف ويذـر  إٓ يُـ مل وأحًٌف جٓراً، يذـر ومل مُثف شِّٜ أم وذـرت ذـر، بال إكا

ه اإلمٚم هذا مـ وافٍَف افتحَٔؼ يف ؽٚيٜ وهذا: ؿِٝ ش.جٓر ؽر ذـراً  فٔذـر  اهلل جزا

 .خراً 

 أحًٕٔٚٚ  افنيٜ افهالة يف اإلمٚم جيٓر أن افًْٜ يف افثٚبٝ مـ ـٚن وإذا: وأؿقل

 افيٓر صالة يف أيٜ يًًّٓؿ ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن: وؽرمهٚش افهحٔحغ» يف ـام فِتًِٔؿ

 اهلل ريض -ظّر ظـ صح وـام ،-ش 751ش »داود أيب صحٔح» يف خمرج وهق -وافًك

: يزيد بـ إشقد ؿٚل ،...شمهللا شٌحٕٚؽ: »آشتٍتٚح دظٚء يًًّٓؿ ـٚن أنف -ظْف

  .-ش 19 -18/ 2ش »اإلرواء» يف خمرج وهق -ش ويًِّْٚ ذفؽ يًًّْٚ»

 افهالة بًد بٚفذـر افهقت رؾع جَيُقزَ  أن ؾٌٕٚوػ جٚئزاً: هذا ـٚن ؾ٘ذا: أؿقل

 . هلل واحلّد طٚهر وهذا. افتًِٔؿ: ًٍٕٓٚ فٌِٚيٜ

 (.165-161/ 7/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 اإلرسار؟ أو اجلٖر فٖٗا إصؾ هؾ وإوراد إذكار

 أو آشتًٚذة أو افدظٚء يف جًِٔف أو ًٍٕف يًّع أن واجٛ اجلٓر  :افًٗال

ًٚ، رجالً  رأى: ادثٚل شٌٔؾ ظذ افىٓٚرة، : ادًروؾٜ آشتًٚذة. .مهللا ؾٚشتًٚذ مريو

 يَقل أن أو. خٍِف مـ ـثر ظذ وؾوِْل بف ابتالك ممٚ ظٚؾٚين افذي هلل احلّد

 افىٓٚرة، يف أو افدخقل، دظٚء بًد افرجٔؿ افنٔىٚن مـ آشتًٚذة افٌٔٝ بدخقفف

 واجٛ؟ شٔدي ؾٔٓٚ اجلٓر هؾ ًٕرؾٓٚ، افتل آظتٔٚديٜ إمقر

 .ؾَط ًٍٕف يًّع :افنٔخ

 .ًٍٕف يًّع :افًٚئؾ

 يريد ادًِؿ مقوع يف ـٚن إذا ادًِؿ، مقوع يف هق يُقن ووع يف إٓ :افنٔخ

 إذـٚر ـؾ يف ؾٕٚصؾ ـذفؽ يُـ مل إذا أمٚ صقتف، يرؾع حْٔئذ ؽره يًِؿ أن
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ر هق وإوراد  .اإلجٓٚر دون ؾٔٓٚ اإلها

 .شٔدي افٍْس يف :افًٚئؾ

ًٚ  اجلٓر وراء مـ ترتٛ إذا وبخٚصٜ :افنٔخ  ادًِؿ، ٕخٔف إزظٚج أحٕٔٚ

 ؾٔف ؾٓذا بف، ابتالك ممٚ ظٚؾٚين افذي هلل احلّد: تَقل تًًّف ؾٖنٝ ادٌتذ ـٚدريض

ر يتٖـد ؾْٓٚ إزظٚج،  .اإلها

 يًْل؟ بٌَِف حئُٓٚ يُّـ ؾَط، هق ًٍٕف يًّع ممُـ افٍْس هْٚك هؾ :افًٚئؾ

ر، هق افٍْس إشامع هق :افنٔخ  .ًٕؿ أي اإلها

 صقتف؟ يرؾع رضوري افىٓٚرة يف ـذفؽ :افًٚئؾ

 .ـِف ه ٓ، ٓ :افنٔخ

ر :مداخِٜ  .بٌَِؽ فٔس ؾًالً  ًٍٕؽ تًّع أن اإلها

 .أذين أشّع أٓ ظذ أحُٔٓٚ: يًْل بٚفَِٛ :افًٚئؾ

 افَراءة وبغ افذهْٜٔ افَراءة بغ ؾرق ؾٔف: يًْل فًٕٚؽ، حترك بدك ٓ، :افنٔخ

 رب هلل احلّد تَرأ  ًٍٕؽ يف تتهقر أنٝ ذهْؽ، تنٌؾ افذهْٜٔ افَراءة افٍِئٜ،

ًٚ  أن وفق ؿراءة، فًٔٝ هذه افًٚدغ، ًٚ  افٍٚحتٜ وؿرأ  صذ مهِٔ  صالتف: صحٝ مٚ ذهْ

، فٌٜ ؾٔف يَٚل ٓ ٕنف  افَراءة بغ افٍرق هق ؾٓذا افنٍٜ، حتريؽ تًتِزم افَراءة ؿرأ

 ؾآنًٍٚ  وجٓريٜ، هيٜ: ؿًّغ إػ تًَْؿ افٍِئٜ افَراءة افٍِئٜ، وافَراءة افذهْٜٔ

 ؾٚفَراءة صددهٚ، يف ٕحـ أخرى اشتثْٚءات وهْٚك اشتثْْٔٚ مٚ إٓ ـِٓٚ إذـٚر ؿِْٚ

 تًّع أو ًٍٕؽ تًّع أنؽ رضوري فٔس فُـ افًِٚن، حتريؽ تتىِٛ افنيٜ

 ادًروؾٜ، افًربٜٔ بٕٚحرف افْىؼ مـ تتُّـ بحٔٞ فًٕٚؽ حرك بس ٓ، جٚرك،

ً، فُـ  صخص رب آخر، إػ صخص مـ ختتِػ ؿؤٜ هذه ًٍٕؽ، تًّع ثؿ ها

 أراد إذا شًّف افثَٔؾ ؾٓذا ثَؾ، ؾٔف آخر صخص ورب جدًا، ودؿٔؼ حًٚس شًّف

 يف فًٕٚف حيرك ادٓؿ ٓ، ًٍٕف، أشّع واشّف ظْف، افًٌٔد  أشّع ًٍٕف يًّع أن
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495 

 ؽره، يًّع أن ظـ ؾوالً  ًٍٕف يًّع رضوري وفٔس ًٍٕف يف فًٕٚف حيرك ًٍٕف

 .إًٍٓٚ  ذـرهتٚ افتل افًٌْٜ ؾِٓذه ًٍٕف أمٚ ؾقاوح، ؽره أمٚ

 إمقر مـ آشتًٚذة: ؿِْٚ ٕحـ افرجٔؿ، افنٔىٚن مـ آشتًٚذة :افًٚئؾ

 أبًد وأريد افنٔىٚن مـ أخٚف أريد إذا أمٚ افىٓٚرة، وأمقر وافىٓٚرة إخرى

ًٚ؟ هاً  يٌَك أم اجلٓر تًتِزم ؾٔٓٚ، أنٚ افتل ادْىَٜ مـ افنٔىٚن  أجو

 .هاً  ؿِْٚ ـام هق ٓ، :افنٔخ

 .خراً  اهلل جزاك :افًٚئؾ

 .وإيٚك :افنٔخ

 (00 : 10 : 18/ 174/وافْقر اهلدى)

 (00 : 16 : 18/ 174/وافْقر اهلدى) 

 السٓؿ لٓٔريض الدعاء

 يُْٖ ظٌدك اصػ مهللا: ؾَِٔؾ مريوٚ أحدـؿ ظٚد إذا[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 شصالة فؽ يّق أو ظدوا فؽ

 [ادًِؿ فِّريض دظٚء صٌٜٔ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ]

 (.351/ 3) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ابٕٖا عـ عقضاً  ادرشوعة بإذكار تٙيت أن لألم جيقز هؾ

 الرضٗع؟

ة مثالً  فِّرأة جيقز هؾ صٔخ يٚ يًْل :افًٚئِٜ  بٕٚذـٚر تٖيت أن إم ادرأ

 ظز- اهلل اشؿ تذـر ثٔٚبف تًٌِف أتٝ إن مثالً  افرؤع، ابْٓٚ ظـ ظقوًٚ  ادؼوظٜ

 ثٌٝ ـام ؾراصف يف توًف مثالً  أتٝ أو ،-وجؾ ظز- اهلل تًّل فتىًّف أو ،-وجؾ
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 هذه مثؾ هلٚ جيقز ؾٓؾ وُتًح، أحد اهلل هق وؿؾ ادًقذتغ ـٍٔٓٚ يف تٍْٞ افًْٜ يف

 ابْٓٚ؟ ظـ ظقوًٚ  إؾًٚل

 ـٚن -وافًالم افهالة ظِٔف- وافرشقل افديـ، يف تْىع هذا جيقز، ٓ :افنٔخ

 ظِٔف أوجٛ أو فف، اهلل ذع بام يَقم أن ادًِؿ وحًٛ ،شادتْىًقن هِؽ»: يَقل

 صح إذا افٌر هذا أن وبخٚصٜ ؾال ؽره ظـ أمٚ ًٍٕف، ظـ إذـٚر هذه مثؾ مـ

 هذه تَرأ  أن إم هلذه جيقز ؾال وفذفؽ مُِػ: ؽر افهٌر افىٍؾ وهق افتًٌر

 .ادُِػ ؽر ضٍِٓٚ ظـ ٕٔٚبٜ ورادإ

 ( 00 : 02: 08/   600/  وافْقر اهلدى)

 الٗقم ذلؽ ٕذكار يقول جدول وضع

 ادًٚء أذـٚر فألذـٚر، يقمل جدول ووع يف رأجُؿ مٚ اهلل، أثٚبُؿ :مداخِٜ

 افدظقة؟ مـ وجًِٓٚ اخلّس افهِقات وأذـٚر وافهٌٚح

 بٖوراد تُقن مٚ أصٌف وهل افًكيٜ، اإلوٚؾٜٔ افٌدع مـ هذه أن أظتَد :افنٔخ

 ٓ أنف: هق افٌدظٜ بٌٚب ادتًَِٜ إصقفٜٔ افًِّٜٔ افَقاظد ومـ افهقؾٜٔ، منٚيخ

 ظذ يٌَك ادىِؼ وإٕام ؿٔد، مٚ إضالق جيقز ٓ ـام افؼع يف أضِؼ مٚ تَٔٔد جيقز

 ؾٓق ظْف تًٖل أنٝ افذي افتْئؿ هذا يٖت مل وإذ ؿٔده، ظذ يٌَك وادَٔد إضالؿف

 .تؼع ؾال وإذـٚر بٚفًٌٚدات ادتًَِٜ إخرى ـٚفتْئامت

 ..يدظق ويقم بثامن يدظق افٔقم يًْل ؿد اهلل، أثٚبُؿ :مداخِٜ

 .يْقع :افنٔخ

 ..يَقل ويقم افدظٚء، يُثر يقم :مداخِٜ

ًٚ: أمراً  ِٕزمف وٓ ادتًٌد ٕنٚط حًٛ إمر ويٌَك ـذفؽ، هق :افنٔخ  ٕن رتٌٔ

 أحد أظرف افؼيًٜ، ختٚفػ يًْل أمقراً  حتدث أهنٚ صؽ بال افقاؿع يف افرتٚبٜ هذه
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498 

ْٕٚ أن وأطـ اخلرات، بدٓئؾ ادًروف بٚفُتٚب ادقفًغ مـ ـٚن ممـ ادنٚيخ  إخقا

 ـذا، افًٌٝ يقم ورد: ؾٔٓٚ حٔٞ ادزظقمٜ، افدٓئؾ هذه ترتٔٛ يًِّقن احلٚرضيـ

 ترى ـْٝ! اهلل ؾًٌحٚن إشٌقع، أجٚم شٚئر إػ وهُذا.. ـذا إحد يقم ورد

! بٖس ؾال افَرآن مـ حزبف ظِٔف وٚع إذا أمٚ يقمف، يف ورد ـؾ أداء ظذ حيرص

 شْٜ مـ يًْل تًِّقن ـام وهذا ًٍٕف، ظذ ادًِؿ يْيّف افذي احلزب: يًْل

ه افًٌٝ ورد أمٚ بٖس، ٓ بف هتٚون إذا ؾٓذا افًِػ،  هذا يَرأه وإحد إحد يَرأ

 .ؽره. افديـ يف افٌِق مـ صؽ بال وهذا افًامء، وحل ـٖنف!! يٌٌْل مٚ

 .اهلل أثٚبُؿ :مداخِٜ

 (00: 08: 15/ 842/ وافْقر اهلدى) 

 إلٗف، وأتقب اهلل رِأشتُ: الرجؾ ققل بْراهٗة قال وـ عذ الرد

 التقبة وأشٙلف اهلل أشتُِر: إوىل وأن

 :[ؿٚل ثؿ وافتقبٜ بٚٓشتٌٍٚر إمر ؾٔٓٚ افتل إحٚديٞ بًض اإلمٚم أورد]

 ؿٚل مـ ظذ رد وافتقبٜ: بٚٓشتٌٍٚر إمر ؾٔف ممٚ وؽرهٚ إحٚديٞ هذه يف:  ؾٚئدة

 أشتٌٍر» :يَقل أن واختٚر ،شإفٔف وأتقب اهلل أشتٌٍر» :افرجؾ ؿقل بُراهٜ افٍَٓٚء مـ

 وظد ؾَد :شإفٔف أتقب: »ؿٚل ؾ٘ذا ترـف، هل افذٕٛ مـ افتقبٜ ٕن :شافتقبٜ وأشٖخف اهلل

 رد وؿد .أخٍِف ثؿ اهلل وظد ـّـ ـٚن إفٔف ظٚد ؾ٘ذا افذٕٛ، ذفؽ إػ يًقد ٓ أن اهلل

 أن هلؿ ٌٕح مل ؾٕ٘ٚ ذـرتؿ: ـام ـٚن وإن ذفؽ إن: هلؿ ؿٔؾ» :ؾَٚل افىحٚوي اإلمٚم ظِٔٓؿ

 وفُْٚ مْف، تٚبقا  مٚ إػ فِرجقع مًتَدون أهنؿ ظذ وجؾ: ظز اهلل إػ ٕتقب: يَقفقا 

 رء يف افًقد يريدون وٓ افذٕٛ مـ ؾٔف وؿًقا  مٚ ترك يريدون أهنؿ ظذ ذفؽ هلؿ أبحْٚ

 بًد مْٓؿ ظٚد ؾّـ مٖجقريـ، ذفؽ يف ـٕٚقا  بَِقهبؿ هذا واظتَدوا ذفؽ ؿٚفقا  ؾ٘ذا مْف،

 فف ادُتقب أجره ذفؽ حيٌط ومل أصٚبف، ذًٌٕٚ  ذفؽ ـٚن افذٕقب تِؽ مـ رء يف ذفؽ

 وهق وجؾ، ظز اهلل إػ أتقب: ؿٚل مـ ؾٖمٚ .اظتَد مٚ مًف واظتَٚده مْف تَدم افذي بَقفف
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 ظذ ـذب ٕنف ظِٔف: مًٚؿٛ ؾٚشؼ افَقل بذفؽ ؾٓق مْف: تٚب مٚ إػ يًقد أنف مًتَد

 يًقد ٓ أن وظٚزم ؾٔف وؿع ـٚن افذي افذٕٛ فسك مًتَد وهق ؿٚل إذا وأمٚ .ؿٚل ؾٔام اهلل

 مًٚين ذح» إير. شتًٚػ اهلل صٚء إن صدؿف ظذ مثٚب ؿقفف، يف صٚدق ؾٓق أبدًا: إفٔف

 ش. 158-155/ 2ش »أثٚر

 (.102/ 9) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 اليٓقات دبر ثالًثا الرامحني أرحؿ يا: ققهلؿ بدعٗة

 [: ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

ًٚ  ؿٚهلٚ ؾّـ! افرامحغ أرحؿ يٚ: يَقل بّـ مقـالً  مًُِٚ  هلل إن» : ادِؽ ؿٚل ثالث

 ؤًػش. ؾٚشٖل ظِٔؽ أؿٌؾ ؿد افرامحغ أرحؿ إن

 ادهِغ مـ ـثر اظتٚده مٚ أصؾ هق افؤًػ احلديٞ هذا وـٖن [:اإلمٚم ؿٚل]

 ،ش..افرامحغ أرحؿ يٚ» :صالة ـؾ دبر ؿقهلؿ مـ إردن: مدن مـ وؽرهٚ ظامن يف

،ًٚ  منٚهد هق ـام ـثرة شْـ مٍقت هق بؾ افهحٔحٜ، افًْٜ يف فف أصؾ وٓ ثالث

 .شْٜ وأمٔتٝ إٓ بدظٜ أحدثٝ مٚ: افًِػ مـ ؿٚل مـ وصدق. مْٓؿ

 (.482/ 7) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 الَاضس حتٔٗد شٔع وـ كؾ عذ التىٔٗت وجقب

دَ  أحدـؿ َظَىَس  إذا[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل] ِّ ُتقه، اهلل َؾَح ِّ دِ  مل وإن َؾَن َّ  حَيْ

ُتقهُ  ؾال وجؾ ظز اهلل ِّ  ش.ُتَن

 ؿٚم ؾ٘ذا ـٍٚيٜ، ؾرض افتنّٔٝ أن افًِامء بغ ادنٓقر أن واظِؿ [:اإلمٚم ؿٚل]

 إذا: »بٍِظ مرؾقظًٚ  هريرة أيب حديٞ مـ صح ؿد فُـ افٌٚؿغ، ظـ شَط افًٌض بف

 أن: »روايٜ ويف..ش. ينّتف أن شًّف مًِؿ ـؾ ظذ ؾحؼ اهلل: ؾحّد أحدـؿ ظىس
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 ويف ،-إوػ بٚفروايٜ -شصحٔحف» يف افٌخٚري أخرجف ش.اهلل يرمحؽ: يَقل

 مجع ظـش 779ش »اإلرواء» يف خمرج وهق ،-إخرى بٚفروايٜ -شادٍرد إدب»

ًٚ،ش 104/697/ 4» حٌٚن ابـ صححف وؿد آخر،  افٔقم»  يف افًْٚئل ورواه أجو

 يف سيح ٕص ؾٓذا: ؿِٝ ش.264» افًْل ابـ وظْف ،ش246و241ش »وافِِٜٔ

 ومـ افُؾ، ظذ ظغ ؾرض ؾٓق حتّٔده، شّع مـ ـؾ ظذ افتنّٔٝ وجقب

ش افٍتح» يف احلديٞ هلذا ذحف يف ادًٖخٜ هذه ظذ يتُِؿ مل احلٚؾظ أن افًجٚئٛ

 ش! 40/507»

(7/4 /262-261.) 

 اجلسد ووسح الٕقم قبؾ الِٕث

ٍٜ  ـَؾ  ِؾراصفِ  إػ أوى إذا ـٚن» ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن: ظٚئنٜ ظـ ِٔف، مَجعَ  فِٔ ٍَ َٞ  ثؿ ـ ٍَ ٕ 

 برب أظقذ ؿؾ» وش افٍِؼ برب أظقذ ؿؾ» وش أحد اهلل هق ؿؾ» ؾٔٓام ؾَرأ  ؾٔٓام،

 أؿٌؾ ومٚ ووجِٓف، رأشفِ  ظذ هبام يٌدأُ  جًده، مـ اشتىٚع مٚ هبام يًّح ثؿ ،شافْٚس

 ش.مرات ثالث ذفؽ يًٍؾ جًده، مـ

، ثؿ أوًٓ، ـٍٔف يف يٍْٞ أن افًْٜ أن احلديٞ ويف [:اإلمٚم ؿٚل]  يًّح، ثؿ يَرأ

 ثؿ: بًّْكش ؾٔٓام ؾَرأ  ؾٔٓام ٍٕٞ ثؿ: »ؿقفف بًوٓؿ تٖول وؿد ؾٔف، جداً  طٚهر هذا

 :ٕهف مٚش 1/214» فٌِّٚرـٍقريش إحقذي حتٍٜ» يف جٚء ؾَد افٍْٞ، ظذ ظزم

 يف ٍٕٞ أنف ظذ يدل احلديٞ طٚهرش: ادهٚبٔح ذح» يف اديٓري ؿٚل: افًْٔل ؿٚل»

، ثؿ أوًٓ، ـٍف  افراوي، مـ شٓق وفًِف ؾٔف، ؾٚئدة وٓ أحد، بف يَؾ مل وهذا ؿرأ

 ادَروء أو افَٚرئ بؼة إػ افَرآن برـٜ فٔقصؾ افتالوة بًد يُـ أن يٌٌْل وافٍْٞ

 ؾٔف وافٍٚء وـٔػ جيقز، ٓ روايتف صحٝ ؾٔام افىًـ بٖن: ظْف افىٌٔل وأجٚب. فف

َِ٘ذا: ﴿تًٚػ ؿقفف يف مٚ مثؾ ْرآنَ  َؿَرأَْت  َؾ َُ ًِذْ  اْف ـفِ  َؾْٚشَت َِ  ثؿ ـٍٔف مجع: ؾٚدًْك ،﴾بِٚف

 روايٜ ويف. إتٓك. افًحرة خمٚفٍٜ ؾٔف افٍْٞ تَديؿ يف افن فًؾ أو. افٍْٞ ظذ ظزم

ش ادًقذتغ» وبـش أحد اهلل هق ؿؾ» بـ ـٍٔف يف ٍٕٞ ؾراصف إػ أوى إذا ـٚن: فٌِخٚري
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 ش.افَراءة حٚفٜ ويٍْٞ يَرأهٚ: أي: احلٚؾظ ؿٚل. مجًًٔٚ 

ؿقال، هذه فُؾ صدري يْؼح مل: ؾٖؿقل وٓٚ ٕا ض، مـ أوهـ وًب ن وهٚك ًب  :افٌٚٔ

 وظِامء ادٌتدظٜ شٌٔؾ ؾٕ٘ف افٌٚضؾ: أبىؾ مـ ؾٓق احلديٞ يف افىًـ أمٚ :أوًٓ 

 .أثٌٚت ثَٚت رجٚفف أن ظرؾٝ وؿد افُالم،

 أن فقٓ بذفؽ، افتًِٔؿ يُّـ ؾُٚن افتالوة: آيٜ يف مٚ بْحق تٖويِف وأمٚ :ثا٘ٗاً 

 مجع» :بٍِظ ادتَدمٜ حٌٚن ابـ روايٜ وبخٚصٜ ترده ظَٔؾ ظـ افروايٚت جمّقع

 ش.يَرأ  ثؿ ؾٔٓام: ؾٍْٔٞ»..  :أمحد روايٜ وٕحقهٚ ش.ؿرأ  ثؿ ؾٔٓام، ٍٕٞ ثؿ ـٍٔف،

  .افتٖويؾ تٌَؾ ٓ ادذـقر افستٔٛ يف سحيٜ ؾٓذه

 افىًـ بّْزفٜ افٌىؾ يف ؾٓذا ؾٔف: ؾٚئدة وٓ أحد بف يَؾ مل أنف دظقى وأمٚ :ثالثاً 

 ؾٔف: ؾٚئدة ٓ: احلديٞ يف صح بام افًّؾ يف يَقل أن دًِؿ يًقغ ٓ إذ احلديٞ: يف

 اهلل ورحؿ بٚفٌٔٛ، افرجؿ مـ ؾٓق أحد، بف يًّؾ مل بٖنف افَقل وأمٚ .طٚهر هق ـام

 ش.اختٍِقا  فًِٓؿ! يدريف؟ ومٚ ـذب، ؾَد اإلمجٚع ادظك مـ: »ؿٚل إذ أمحد اإلمٚم

 حديٞ ذح يفش 40/240ش »افٍتح» يف مقجقد احلٚؾظ ظـ َِٕف مٚ :رابَاً 

 افروايٜ مـ إفٔف اإلصٚرة تَدمٝ حٚ خمٚفػ أجوًٚ  تٖويؾ وهق ادتَدم، إويز

 ٓ إْٕل ثؿ .اهلل رمحف افىٌٔل ظـ تَدم ـام افًحرة بّخٚفٍٜ تقجٔٓٓٚ مع افهحٔحٜ

 ادريض ظذ بٚفٔد ادًح وتَديؿ افَراءة، ظذ افٍْٞ تَديؿ بغ ؾرق أي أجد أـٚد

 مْٚ اصتُك إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن» :ؿٚفٝ أجوًٚ  ظٚئنٜ حديٞ يف ـام افَراءة، ؿٌؾ

 .احلديٞ..ش افْٚس رَب  افٌٖس أذهٛ: ؿٚل ثؿ بّْٔٔف، مًحف إًٕٚن

 أيب ظـ إظّش ظـ ضريَغ مـش 5/427» وأمحد ،ش7/46» مًِؿ أخرجف

 برؿؿ خترجيف وشٌؼ بْحقه، وؽره افٌخٚري ورواه .ظْٓٚ منوق ظـ افوحك

ه يف ظع حديٞ وٕحقه ش.2776»  ؾًّحْل: ؿٚلملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظِٔف دخؾ حٚ صُقا

/ 4» وأمحد ،ش8/15» صٌٜٔ أيب ابـ أخرجف .احلديٞ..ش اصٍف مهللا: »ؿٚل ثؿ بٔده،

 ادًح ذع ؾُام: أؿقل ش!2/211» صٚـر أمحد وصححف وًػ، ؾٔف بًْدش 428
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 ؿٌِٓٚ، ادًح مـ ؾٚئدة ٓ: يَٚل ٓ ؾُام افَراءة، ؿٌؾ افٍْٞ ؾّثِف افَراءة، ؿٌؾ

 فِرأي جمٚل ٓ ذع افُؾ إذ افَراءة: ؿٌؾ افٍْٞ مـ ؾٚئدة ٓ: يَٚل ٓ ؾُذفؽ

  !ؾتٖمؾ ؾٔف:

 ( 281-7/4/282) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 عٌس دـ اليالة دم احلٔد جيقز هؾ

 هلل احلّد َٕقل أن جيقز هؾ افهالة أثْٚء يف وهق اإلًٕٚن ظىس إذا :افًٚئؾ

 افهالة؟ أثْٚء

ًٚ  ـٚن إذا :افنٔخ   واحدًا، ؿقًٓ  جيقز ؾال اجلٓريٜ، افهالة يف اإلمٚم وراء مَتدي

 أثْٚء يف افًىٚس يُـ ومل ؾًىس فقحده يهع ـٚن أو افنيٜ افهالة يف ـٚن إذا أمٚ

 اهلل ـالم يف يدخؾ أن جيقز ؾال افَراءة أثْٚء يف أمٚ اهلل حيّد أن ؾٔجقز فَِرآن ؿراءتف

 .مْف فٔس مٚ

ً؟ ـٚن وإن اهلل حيّد :افًٚئؾ  ها

 .ضًًٌٚ  هاً  هق :افنٔخ

 .جٓراً  يَرأ  اإلمٚم :افًٚئؾ

ًٚ  يَقل وٓ يْهٝ أن يٌٌْل جٓراً  ٓ :افنٔخ  .صٔئ

 (.: .14 : 26/ 97/ وافْقر اهلدى)

 لف اهتام اهلل وـ شٚالؽ: اليقفٗة ققل عذ الرد

  .فف أصؾ ٓ .شبحٚل ظِّف شٗال مـ حًٌل»

 مـ وهق وافًالم، افهالة ظِٔف إبراهٔؿ ؿقل مـ بًوٓؿ أورده [:اإلمٚم ؿٚل]

ئِٔٔٚت  إنٌٔٚء شقرة تًٍر يف افٌٌقي ذـره وؿد ادرؾقع، يف فف أصؾ وٓ اإلها
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.. .وافًالم افهالة ظِٔف إبراهٔؿ أن» :إحٌٚر ـًٛ ظـ روي: ؾَٚل فوًٍف منرا 

: ؿٚل حٚجٜ؟ أخؽ إبراهٔؿ يٚ: ؾَٚل جزيؾ اشتٌَِف افْٚر إػ ادْجْٔؼ يف بف رمقا  حٚ

 ظِّف شٗال مـ حًٌل: إبراهٔؿ ؾَٚل ربؽ، ؾًؾ: جزيؾ ؿٚل ؾال، إفٔؽ أمٚ

 .شبحٚل

: ؾَٚل افهقؾٜٔ ضريَٜ ظذ احلُّٜ يف صْػ مـ بًض ادًْك هذا أخذ وؿد

 إنٌٔٚء ـٚن ؾٓؾ! ـزي والفٜ وهذه فف، اهتٚم تًٚػ اهلل اهلل يًْل مْف شٗافؽ

 ظِٔف إبراهٔؿ ؾٓذا إشئِٜ؟ خمتِػ شٖخقه حغ فرهبؿ متّٓغ ظِٔٓؿ اهلل صِقات

ُٝ  إيِِن  َرَبَْٚ﴿: يَقل وافًالم افهالة ْ َُ  َبْٔتَِؽ  ِظْدَ  َزْرعٍ  ذِي َؽْرِ  بَِقادٍ  ُذِرَيتِل ِمـ َأْش

قاْ  َرَبَْٚ اْدَُحَرمِ  ُّ ٔ
َِ
ْؾ  افَهاَلةَ  فُِٔ ًَ ـَ  َأْؾئَِدةً  َؾْٚج ؿْ  هَتِْقي افَْٚسِ  ِم ِٓ ؿ إَِفْٔ ُٓ ـَ  َواْرُزْؿ َراِت  ِم َّ  افَث

ؿْ  ُٓ َِ ًَ ُرون َف ُُ  افُتٚب يف إنٌٔٚء وأدظٜٔ أدظٜٔ، وـِٓٚ أيٚت آخر إػ ...﴾َرَبَْٚ *َيْن

 تيع هق افذي افدظٚء ـقن ظـ ؽٍؾ ؿد إفٔف ادنٚر وافَٚئؾ حتل، تُٚد ٓ وافًْٜ

 ؿٚل وهلذا ادًٗوفٜ، احلٚجٜ مٚهٜٔ ظـ افْير بٌض ظئّٜ ظٌٚدة تًٚػ اهلل إػ وافتجٚء

ؿُ  َوَؿَٚل ﴿: تًٚػ ؿقفف تال ثؿ افًٌٚدة، هق افدظٚء» :ملسو هيلع هللا ىلص ُُ ْٛ  اْدُظقيِن  َربُّ ؿْ  َأْشتَِج ُُ  إِنَ  َف

ـَ  ونَ  اَفِذي ِزُ ُْ َت ًْ ـْ  َي ُِقنَ  ِظٌََٚديِت  َظ َْؿَ  َشَْٔدُخ َٓ  ييٓر افدظٚء ٕن ذفؽش ﴾َداِخِريـ َج

 رؽٛ ؾُٖنف دظٚئف، ظـ رؽٛ ؾّـ يديف، بغ ومًُْتف إفٔف وحٚجتف فربف افًٌد ظٌقديٜ

 واحلض بف إمر يف متوٚؾرة إحٚديٞ جٚءت جرم ؾال وتًٚػ، شٌحٕٚف ظٌٚدتف ظـ

 ش194/  4» احلٚـؿ أخرجف .شظِٔف يٌوٛ اهلل يدع ٓ مـ» :ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚل حتك ظِٔف

 خترجيف يف افُالم بًط وجتد حًـ، حديٞ وهق: ؿِٝ .افذهٌل وواؾَف وصححف

ْٕٚ مـ زظؿ مـ ظذ وافرد حتًْٔف وتٖـٔد  يف افٍقائد مـ ذفؽ وؽر صححتف أنْل إخقا

 ش. 2561 رؿؿش »إخرى افًًِِٜ»

 (.76/ 4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

قل داذا ٌبة دم ّ٘ ًٓؾ ووـ: )احلاجة خ قل وٓ( ي ٓف ووـ: )ّ٘ ًٓ   (ي

: وافتًٚؤل يوِؾ، ومـ ُّيديف مـ بٍِظ يتًِؼ ؾٔام احلٚجٜ خىٌٜ ظـ تًٚؤل هْٚك
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ـْ ﴿ :يَقل اهلل ٕن شيوِِف ومـ» تٖيت مل حٚذا قَ  اّلَلُ  َُّيْدِ  َم ُٓ تَدِ  َؾ ْٓ ُ ـْ  اْد ﴾ ..ُيْوِِْؾ  َوَم

 خرا؟ اهلل جزاـؿ أؾٔدوٕٚ اخلىٌٜ؟ يف ثٚبتٜ اهلٚء هذه هؾ [47: افُٓػ]

 مٍٓقم ٕنف فف، هٚدي ؾال يوِؾ ومـ فف موؾ ؾال اهلل ُّيده مـ ترد مل اخلىٌٜ يف

 افًربٜٔ افٌِٜ يف أشِقب وهذا بف فِتكيح داظل ؾال افًٔٚق مـ بف ادًٍقل

 .مًروف

  (.: .60 : .7/  45/   وافْقر اهلدى)

 التسٔٗة صُٗة تْقن كٗػ التسٔٗة، فٖٗا ورد التل ادقاضع

  فٖٗا؟

 ـٚمِٜ َٕقهلٚ أن افرحٔؿ افرمحـ اهلل بًؿ حُؿ مٚ افَرآن ؿراءة ؽر يف :افًٚئؾ

 أظتَد افثٕٚقيٜ ضالب ظذ مرة تٚريخ ـتٚب يف ؿرأت أنٚ ظِامً  ؾَط اهلل بًؿ َٕقل أم

  يف هذه تتٌع هؾ افرحٔؿ افرمحـ اهلل بًؿ: وؾٔٓٚ افروم ؿٔك إػ ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل رشٚفٜ

 .خر اهلل جزاك آخر؟ حُؿ هلٚ أم افرحٔؿ افرمحـ اهلل بًٌؿ مًٚمِتْٚ

 ؿهٜ يف ـام اهلل رشقل ذفؽ يف ؾٖشقتْٚ اهلل بًٌؿ افرشٚئؾ تهدير أمٚ :افنٔخ

 .وؽره ادَقؿس ومْٓؿ افروم، مِؽ هرؿؾ: مْٓؿ فِِّقك افًالم ظِٔف خمٚضٌتف

م ؿٔقد ؾٍٔٓٚ أخرى أمٚــ يف أمٚ وجؾ، ظز اهلل بُتٚب اؿتداءً  هذا ثؿ  بام وافتزا

 تَٚل يَٚل ٓ افىًٚم ؾٍل افىًٚم، ظْد مثالً  مْٓٚ وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ـٚن

ًٚ  افٔقم ادًِّغ أـثر بغ مًٓقد هق ـام افرحٔؿ افرمحـ اهلل بًؿ ـٚمِٜ افًٌِّٜ  طْ

 مـ ثٌٝ ؾٓذا ،اهلل بًؿ ظذ ؾَط آؿتهٚر هق افًْٜ فُـ افًْٜ، هق هذا أن مْٓؿ

 يزيد، وٓ اهلل بًؿ يَقل ـٚن يٖـؾ ـٚن حْٔام ؾٓق ؾًِف، ومـ افًالم ظِٔف ؿقفف

: وافًالم افهالة ظِٔف فف ؿٚل افىًٚم افرشقل مع يٖـؾ جِس حٚ افٌالم ظِؿ وحْٔام

 .شئِؽ ممٚ وـؾ بّْٔٔؽ وـؾ اهلل شؿ ـؾ ؽالم يٚ»

 افًْٜ افتزام أن وٓصؽ وافًالم، افهالة ظِٔف يزد ومل اهلل بًؿ ؿؾ: فف ؾَٚل
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 اهلل بًؿ ؿقل ظذ ؾٔف يَتك أن يٌٌْل ممٚ مقضـ ؾٓذا مًِؿ، ـؾ ظذ افقاجٛ هق

 .ؾَط

 ذ مـ بٚهلل أظقذ اهلل بًؿ: ؿٚل فف وهتٖٔ اخلالء ادًِؿ أتك إذا: أجوًٚ  ذفؽ مـ

 .ادقاضـ هلذه بٚفًٌْٜ افرحٔؿ افرمحـ يَقل ؾال واخلٌٚئٞ، اخلٌٞ

 . ًٕؿ ـٚمِٜ، افًٌِّٜ ؾسد خٚص، ٕص ؾٔف يرد مل آخر أمر هْٚك ـٚن إذا أمٚ

 أبس أو أؿىع ؾٓق افرحٔؿ افرمحـ اهلل بًٌؿ يٌتدء ٓ بٚل ذي أمر ـؾ»: ورد امـ

 .شأجذم أو

 ؤًػ وهق ؿرة بـ افرمحـ ظٌد: اشّف رجؾ ؾٍٔف صٓرتف مع احلديٞ هذا

 وافثٚبٝ وادحٍقظ بف، حيتٟ ٓ ؤًػ ذفؽ بًٌٛ ؾٚحلديٞ وبذفؽ حٍيف، فًقء

 هق هذا بٚحلّد شأجذم ؾٓق بٚحلّد يٌتدء ٓ ـالم ـؾ»: ؿقفف هق إٕام ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ

 .وؽره داود أيب شْـ يف افثٚبٝ

 (.: .29 : 61/   94/   وافْقر اهلدى)

 اجلدران عذ الٕبقي احلديث أو الّرآ٘ٗة أيات تَٓٗؼ حْؿ

ٕٜٔ أيٚت تًِٔؼ حُؿ :افًٗال  فٍظ أو اجلدران، ظذ افٌْقي احلديٞ أو افَرآ

 بذفؽ؟ افتذـر أجؾ مـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل اشؿ أو اجلالفٜ

 .افتذـر أجؾ مـ :افنٔخ

 .ًٕؿ :افًٚئؾ

 بٚفتذـر، مًِالً  يُقن أن يهِح ٓ صؽ بال بًوٓٚ ذـرهتٚ افتل إمثِٜ :افنٔخ

 بًض ظـ ؽٍِٜ يف ٕٚس هْٚك ـٚن إذا: َٕقل فُـ اجلالفٜ فٍيٜ تًِٔؼ: مثالً  يًْل

ٕٜٔ افْهقص  افْٚس فٌٍِٜ هبٚ افتذـر أجؾ  مـ ؾًَِٝ افٌْقيٜ إحٚديٞ أو افَرآ

 رء تًِٔؼ أمٚ افراؿديـ، فتذـر افقشٚئؾ اختٚذ بٚب مـ ويؼع جيقز هذا ظْٓٚ
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205 

 يٌْك ُمراب ـؾ ذوط مـ أصٌح أنف ُتٚمًٚ  مثٚل أووح هق ـام افْٚس، ظْد مًروف

ش ادحراب زـريٚ ظِٔٓٚ ؾدخ ـِام»: اجلّٔؾ افثِٞ بٚخلط يُتٛ أن مًجد أي يف

 حٔٞ افهحٔح، أيٜ مًْك ظـ افْٚس تؤِؾ وأخر بدظٜ، أحدمهٚ: نخىآ ؾْٓٚ

 وإٕام ادًٚجد، يف يٍتح افذي افىٚق هذا ادحراب تًِؿ ـام بٚٔيٜ ادَهقد فٔس أنف

 ادًجد يف أنف وزيٚدة ذـرٕٚ حٚ جتقز ٓ افُتٚبٜ هذه ؾّثؾ ؾٔف، يهذ افذي ادُٚن هق

 .ادهِغ ويِٓل

 تذـراً، مٚ جدار يف آيٜ ـتٌٝ ادُٕٜٚٔ افزمْٜٔ وادهِحٜ احلٚجٜ رؤيٝ إذا: ؾ٘ذاً 

 مْف يًتٍٚد ٓ اجلدار مـ ؿىًٜ افزمـ مع احلديٞ أصٌح أو أيٜ أصٌحٝ إذا حتك

 .شٖخٝ ؾٔام رأجل هذا ادهِحٜ، وجدت إن بديِٓٚ ويقوع ترؾع ؾحْٔئذٍ  افتذـٚر

  (00 : 65: 11/ 100/ وافْقر اهلدى)

 اوةوه صٌٗان كؾ وـ التاوة اهلل بْٓامت أعٗذك: بدعاء الرقٗة

 واحدة؟ ورة أم وتتالٗة ورات ثالث يّال هؾ آخره، إىل

 يَٚل هؾ آخره، إػ ٚمٜوه صٔىٚن ـؾ مـ افتٚمٜ اهلل بُِامت أظٔذك :مداخِٜ

 واحدة؟ مرة أم متتٚفٜٔ مرات ثالث

 .بٖس ؾال افتزام دون يُرر أن فِراؿل بدا إذا وفُـ مرة ورد هق. ٓ :افنٔخ

 ظِٔٓؿ؟ يده يوع ـٔػ جمّقظٜ أضٍٚل: يًْل مجٚظٜ :مداخِٜ

 .فمخريـ بٚفًٌْٜ ذفؽ يُرر ثؿ ضٍِغ، ظذ افٔديـ يوع :افنٔخ

 آثْتغ يديف يوع :مداخِٜ

 .ًٕؿ أي :افنٔخ

 (00 : 12 : 01/ 121/وافْقر اهلدى)

  (00 : 12 : 21/ 121/وافْقر اهلدى)
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 قبٓف؟ أم آضٌجاع بَد تْقن هؾ الٕقم قبؾ الّراءة

: حديٞ يف ادِؽ شقرة: يًْل شيَرأ  حتك يْٚم ٓ ـٚن»: حديٞ :مداخِٜ

ء  ؿٌؾ أم افِٔؾ، يف افٍراش ظذ يوىجع ظْدمٚ هذا هؾ وافًجدة، وافزمر اإلها

 آوىجٚع؟

 .إفٔف يًقد ؾٓذا وظدمف اجلِقس أمٚ يْٚم، أن ؿٌؾ مْف ذفؽ يَع أن ادٓؿ :افنٔخ

 (00 : 12 : 67/ 121/وافْقر اهلدى)

 غر وأضَٕٔا وشّا٘ا، أضَٕٔا الذي هلل احلٔد: حديث وَٕك وا

 وستقدع؟ وٓ ربٕا وِْل

 مٍُل ؽر ضًّْٚوأ وشَٕٚٚ، أضًّْٚ افذي هلل احلّد :حديٞ مًْك مٚ :مداخِٜ 

  ؟مًتقدع وٓ ربْٚ

 ٓ ٕحـ أوٕٜ هذه يف ضًّْٚهٚ: يًْل ٕحـ افتل افًّْٜ هذه أن: مًْٚه :افنٔخ

 أبدًا، دائامً  ًٕامئف ظـ ًٕتٌْل وٓ وجؾ ظز ربْٚ مـ ادزيد ٕىِٛ وإٕام هبٚ ُٕتٍل

 . ومًِؿ افٌخٚري صحٔح يف واحلديٞ

 ( 00 : 00: 11/   417/  وافْقر اهلدى) 

 ادَارصة؟ ادراحٗض دم اخلالء دعاء يّال وتك 

 أن ٍٕسض أن ،افٌٚئط وهق مُٚن أخٍض مُٚن[ اخلالء ـٚن ؿدياًم ] :افنٔخ 

ة هذا تَقل متك خىقة، مخًغ افدار ظـ بًٔد ادُٚن ذاك  حْٔام افرجؾ ذاك أو ادرأ

 واخلٌٚئٞ، اخلٌٞ ذ مـ بٚهلل أظقذ: ادؼوع افقرد يَقل متك احلٚجٜ فَوٚء يتٖٓٔ

 مخًٜ.. ظؼة.. مخس ٓ،: اجلقاب خىقة، أول يّق يٌدأ ظْدمٚ هؾ يَقل؟ متك
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 يْزع مٚ ؿٌؾ هْٚك ؾٔف ويتٌقط ؾٔف جيِس أنف ادَرر ادُٚن يف وإٕام ٓ، ٓ ٓ.. ظؼ

ة أو ـٚن رجؾ ثٔٚبف  افروايٚت بًض يف افقرد هذا يدي وبغ افقرد، هذا يَقل امرأ

 .اهلل ًؿب: يَقل أن افُثر ظذ ختٍك افتل

 جيِس، ثؿ اخلٌٚئٞ و اخلٌٞ مـ بؽ أظقذ إين مهللا اهلل ًؿب: يَقل هق: إذاً 

 ثٔٚبف فٌس حْٔام ؽٍرإؽ؟: يَقل متك: اخلتٚم ورد إخر بٚفقرد يٖيت ؿٚم ؾ٘ذا

 .ؽٍرإؽ: يَقل ٕجٚشٜ ؾٔف افذي ادُٚن ذاك مـ خىقة أول ويّق

 مٓؿ فٔس أـز أو ؿٔٚس احلاممٚت ٍٕس يف مراحٔض ظْدٕٚ صٚر أن

 افذي ادُٚن هذا ادرحٚض تًّقٕف مٚذا أدري مٚ هق افذي ادُٚن ؾٓذا ادقوقع،

 .ظِٔف يَػ حٚ إورويب ادرحٚض اإلًٕٚن ظِٔف جيِس

  ؟[جيِس حٚ] :مداخِٜ

 ؿٌؾ ثٔٚبف يْزع ويٌدأ ظِٔف، يَػ حٚ ظِٔف، جيِس حٚ فٔس أن، فٔس ٓ، :افنٔخ

 ؿٚم وجيِس، ثٔٚبف برؾع واخلٌٚئٞ اخلٌٞ مـ بٚهلل أظقذ اهلل، بًؿ: يَقل ذفؽ

 يتقوٖ، اهلل، بٚشؿ: يَقل ادًٌِٜ، إػ خىقة يّق ؽٍرإؽ،: ويَقل ثٔٚبف أرخك

 فٔس هذا افٌٚئط، يف فٔس مرحٚوًٚ  فٔس هذا ادرحٚض يف اهلل ًؿب ؿٚل حٚ اهلل ذـر

 .ؽٚئىًٚ 

 ( 00 : 42: 47/   412/  وافْقر اهلدى) 

 الثٗاب فقق وـ يْقن الٕقم قبؾ جسده عذ ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل وسح هؾ

 حتتٖا؟ وـ أم

 ادًقذات، ؿراءة بًد وؾٔف افْقم ؿٌؾ فٌدٕف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مًح حديٞ يف :افًٗال

  افثٔٚب؟ داخؾ مـ أم ثٔٚبف ظذ مًحف هؾ

 .ثٔٚبف ظذ وإٓ ؾٌٓٚ طٚهر مْف رء ـٚن إن تُِػ، بدون بدٕف ظذ ٓ :اجلقاب
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  افٍْٞ؟ أم أوًٓ  افَراءة هؾ هذا، فًِٗال بٚفًٌْٜ.. .:افًٗال

 . ادًح ثؿ افَراءة ثؿ افٍُغ ظذ افٍْٞ :اجلقاب

 (00 : 21: 21/ 209/ وافْقر اهلدى) 

 (00 : 21: 18/ 209/ وافْقر اهلدى) 

 صئ؟ أعجبف إذا اإل٘سان يّقلف ذكر ورد هؾ

 مـ خقف مًغ رء ًٍٕف يف أظجٌف مثالً  إًٕٚن إذا ذـر ورد هؾ :مداخِٜ

 احلًد؟

 مٚ يَقل أن بد ٓ أروف يف أو أهِف يف أو ًٍٕف يف شقاء اهلل صٚء مٚ يَقل :افنٔخ

 .اهلل صٚء

 ( 00 : 44: 16/   246/  وافْقر اهلدى)

 الٕسٗان عٕد الذكر

 تذـر افًٚئؾ حيٚول] اهلل، رشقل ظذ صِؾ  مهللا افنٔخ، ؾؤِٜ :وداخٓة

 [.ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ بٚفهالة افًٗال

رْ ﴿ :الىٗخ ـُ َٝ  إَِذا َرَبَؽ  َواْذ ٔ
ًِ
 [.21:افُٓػ﴾ ]َٕ

 افقارد احلديٞ افْٚد، ٕز مٚ فٔتذـر افًالم: ظِٔف افرشقل ظذ افهالة ٕن

ٕٜٔ أيٜ بْٔام يهح، ٓ ؤًػ ؾٔف رْ : ﴿سحيٜ افَرآ ـُ َٝ  إَِذا َرَبَؽ  َواْذ ٔ
ًِ
َٕ ﴾

 [.21:افُٓػ]

 جمرد ظِٔٓٚ متًقد أصٔٚء يف يُقن شٚظٚت اإلًٕٚن بس صدؿٝ :وداخٓة

ٚك يًْل، ظٚدات ًَ َّ  .بٚخلر اهلل َؾ
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 ًٕقد أن وأنٚ، أنٝ تًٍِف افذي مٚ فُـ صدؿٝ، أنٝ ـامن أؿقل، وأنٚ :الىٗخ

 .أيٜ إػ

 .اهلل ب٘ذن اهلل صٚء مٚ اهلل صٚء إن :وداخٓة

 .ًٕؿ :الىٗخ

 ( 00:  17: 61/ 229/ وافْقر اهلدى) 

 وحده اجلاللة لِظ بسديد اهلل ذكر حْؿ

 اهلل: إرض يف يَٚل ٓ حتك افًٚظٜ تَقم ٓ»: مًِؿ صحٔح حديٞ :مداخِٜ

 .ادٍرد بٚٓشؿ اهلل ذـر جقاز ظذ بف تًتدفقن شاهلل

 ؿٌؾ ادْقرة ادديْٜ يف أخَْٔٚهٚ افتل ادحٚرضة يف فف تًروْٚ ـْٚ هذا ًٕؿ، :افنٔخ

 ذيٍٜ، رابىٜ: إظجّل افُردي وبٚفتًٌر بٚفرابىٜ، يًّقٕف مٚ هْٚ، إػ ادجلء

 جِس إذا ادريد يٖمرون هل افىرق ـؾ بغ مـ خٚصٜ افَْنٌْديٜ ظْد افرابىٜ هذه

 يديف، بغ افنٔخ صقرة يًتحي وأن ظْٔٔف يٌّض أن وتًٚػ تٌٚرك اهلل فذـر

 افقاشىٜ وهذه افىريَٜ هذه ودون اهلل، إػ يهؾ ادريد بٖن زظّقا  افىريَٜ وهبذه

 اخلز ـٚن إذا ظِٔف ٕرد وأن مْف ًّٕع أن ؾٖردٕٚ وتًٚػ، تٌٚرك اهلل إػ يهؾ ؾِـ

 ظْدٕٚ: فف ؾَِْٚ ادجِس، خٚرج وـٚن هق دخؾ جًِْٚ حٚ إفٔف ؾذهٌْٚ صحًٔحٚ،

 ؾٔٓٚ؟ ظِّؽ مٚ: ؿٚل ؾٔٓٚ؟ حجتُؿ مٚ افرابىٜ هذه: ؿِْٚ تٍوؾ،: ؿٚل شٗال،

 ًِٕؿ هذا يَقل حغ وهق صحٔح، ؽر هذا ٓ،: ؿٚل شًّٝ، افذي هذا فف ذـرت

 ظذ ٕحٚشٌف فُـ تُذب،: فِْٚس َٕقل أن ٕحـ ًٕتىٔع مٚ فُـ ويداري، يامري أنف

 يًّؽ أنف يُّـ: افًقري بٚفتًٌر اإلًٕٚن ممُـ، ؽر هذا: ؿٚل إٓ، فٔس يَقل مٚ

ٚ! واحدة بٔد بىٔختغ ًً  اهلل ظٌد ويراؿٛ اهلل يراؿٛ أن يُّـ: يًْل ممُـ، ؽر ضٌ

 وهذا ادقوقع.. .اظساض، ؾال ـذفؽ إمر ـٚن إذا يُّـ، ٓ هذا! واحد آن يف

 .احلديٞ هبذا ؾٖتك ادٍرد؟ ذـر يف حجتُؿ مٚ: فف ؿِْٚ افنٚهد،
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 إرض وجف وظذ افًٚظٜ تَقم ٓ»: افًالم ظِٔف ؿٚل صحٔح، احلديٞ هذا

 ش.اهلل اهلل: يَقل مـ

: مرة مٚئٜ ؾَٔقل ادٍرد بٚٓشؿ اهلل فذـر جيِس ادًِؿ أن يًْل ٓ هذا: ؿِٝ 

 روايٜ يف تًٍره: ؿِٝ إًذا؟: ؿٚل افىرق، مـ ـثر يف يًٍِقن ـام اهلل اهلل اهلل اهلل

 شاهلل إٓ إهل ٓ: يَقل مـ إرض وجف وظذ افًٚظٜ تَقم ٓ»: ادًْد يف أمحد اإلمٚم

 تَقم ٓ أنف: ذفؽ ومًْك افتقحٔد، ظـ ـْٚيٜ إوػ افروايٜ يف مٍرد افٍِظ ؾً٘ذا

 ابـ حديٞ يف سحًيٚ جٚء ؿد وهذا اهلل، يًٌد مـ إرض وجف وظذ افًٚظٜ

 ئَؿ أن دأرا إذا وتًٚػ تٌٚرك اهلل أن»: وؾٔف افىقيؾ، مًِؿ صحٔح يف شًّٚن

 إٓ إرض وجف ظذ يٌَك ؾال مٗمـ ـؾ روح ؾٌَوٝ ٜضٌٔ رحًيٚ أرشؾ افًٚظٜ

ر  افتل افروايٜ مًْك فْٚ يٍن ـِف هذا: فف ؿِٝ شافًٚظٜ تَقم ؾًِٔٓؿ اخلِؼ ذا

 .ادٍرد بٚٓشؿ اهلل ذـر ظذ هبٚ حتتجقن

ًٔٚ، ٕٚؿنتف ثؿ  ٓ،: ؿٚل ؾرض؟ هق هؾ اهلل، اهلل: بٍِظ اهلل ذـر: فف ؿِٝ مْىَ

 هق هؾ يًْل: ؿٚل ٓ،: ؿٚل واجٛ؟ هق هؾ: ؿِٝ هُذا، يَقل أن إٓ يًًف وٓ

ًٌٚ؟ ـٚن إن مًتحٛ أنف مـ أـثر  افًٚظٜ تَقم ٓ ؾٓؾ: ؿِٝ ـذفؽ، هق: ؿٚل مًتح

 واجٌٚهتؿ، بُؾ يَقمقن ادًِّقن اشتّر إذا: يًْل ادًتحٛ، ترك مـ ظذ إٓ

 ...افرجؾ ؾٌٓٝ افًٚظٜ؟ تَقم ؾًِٔٓؿ ادًتحٛ إمر هبذا أخِقا  فُْٓؿ

 افذـر، يف فٌدظتٓؿ افهحٔح احلديٞ هذا اشتٌالهلؿ ٜؿٚضٌ افهقؾٜٔ أوهٚم ؾّـ

ًٌٚ، يُقن أن افذـر هذا أحقال أحًـ: ؿِٝ حْٔام افنٔخ مع تْٚزفٝ وأنٚ  فُـ مًتح

 اهلل إٓ إهل ٓ: ؿٌع مـ وافٌْٔقن أنٚ ؿِتف مٚ أؾوؾ»: يَقل افًالم ظِٔف افرشقل

: آخر وحديٞ شؿدير رء ـؾ ظذ وهق احلّد وفف ادِؽ فف فف، ذيؽ ٓ وحده

 هلل واحلّد اهلل شٌحٚن: بدأت بُّٖيـ ييك ٓ ـِامت أربع افَرآن بًد ـالم أؾوؾ»

 هق ادٍرد بٚفٍِظ افذـر أن: يَٚل أن يُّـ ؾُٔػ شأـز واهلل اهلل إٓ إهل وٓ

فف أحًـ هق ٓ! إؾوؾ؟  هق إؾؤِٜ حٔٞ مـ فُـ جٚئز أنف: يَٚل أن أحقا
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 ذظٜٔ، بًوٓٚ ـثرة ٕشٌٚب افذـر: هذا ظـ مٍْل اجلقاز حتك فُْف مٍوقل،

 ؿقفف مـ ٓ ظْف يهح مل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن جًدا: ؾقاوح افؼظٜٔ أمٚ فٌقيٜ، وبًوٓٚ

 .اهلل اهلل اهلل: بٍِظ اهلل ذـر أنف وظِّف ؾًِف مـ وٓ وتًِّٔف

 مٌتدأ تٚمٜ، مجِٜ مـ مرـٛ ادٍٔد افُالم أن: تَقل ؾٚفٌِٜ: افٌِٜ جٜٓ مـ أمٚ

 يَقل فقء، افًٚمع يْتٌف هْٚ! هف.. أـؾ: افٍٚظؾ: ؿٚل إذا وؾٚظؾ، ؾًؾ مثاًل، وخز

 ؽر ٕٚؿهٜ مجِٜ هذه: إًذا احٖـقل؟ مـ.. أـؾ مـ بًده؟ ومٚذا.. أـؾ: ادتُِؿ

 زيد أـؾ أـؾ؟ مٚذا فُـ جٔد، زيد أـؾ أن! ضٔٛ زيد، أـؾ: ؿٔؾ إذا: إًذا تٚمٜ،

 اهلل،: إمقر أظيؿ مـ وهذا وجؾ، ظز هلل افذاـر يَقل ؾحْٔام آخره، إػ خًٌزا 

 تُٚد ٓ حتك افٍِيٜ هبذه يتًٚرظقن جتدهؿ.. ...اهلل اهلل هُذا، يَقفقن وفٔتٓؿ

 أصٌحٝ ثؿ اجلالفٜ، اشؿ يف افكحيٜ افٍِيٜ ؾُٕٚٝ! أه أه أه أه إٓ مْٓؿ تًّع

 .هلٚ مًْك ٓ وهٚء أخػ

 افهٌر، اجلٚمع يف مذـقر ؤًػ حديٞ إػ رـْقا  هذه والفتٓؿ وفتًِٔؽ

 ؾًًّف مريًوٚ ظٚد افًالم ظِٔف افرشقل أن»: افهٌر اجلٚمع ؤًػ يف ذـرتف وأنٚ

 شاهلل أشامء مـ اشاًم  يذـر ؾٕ٘ف دظقه: ؾَٚل بًوٓؿ، ظِٔف ذفؽ ؾٖنُر أه، أه أه: يَقل

 أشامء مـ اشؿ يف يزافقن ٓ أجًوٚ ؾٓؿ أه،: إػ اهلل: اجلالفٜ فٍيٜ حقفقا  حْٔام: إًذا

 .صحٔح ؽر احلديٞ فُـ اهلل،

 ؿٚل إذا خز، ٓ خزه؟ أجـ مٌتدأ، هذا اهلل،: اإلًٕٚن يَقل حْٔام ؾٚهلل: افنٚهد

 زيد واهلل زيد؟ بف مٚ فُـ فف، مًْك ٓ ظّر، ظّر ظّر ظّر زيد زيد زيد زيد: ؿٚئؾ

 اهلل.. ظئؿ اهلل.. جِٔؾ اهلل: تَقل أن إمٚ! اهلل افُالم، تؿ ؾٚوؾ، وظّر؟ ظٚمل،

 ؿقفْٚ ظْد ؾًْيؾ تٚمٜ مجِٜ وجًِقهٚ ـِّقهٚ فق: ذفؽ مع ثٕٜٚٔ، مجِٜ هذه.. ظِٔؿ

 خيٚفػ: أخرى جٜٓ ومـ جٜٓ، مـ وارد ؽر ٕنف جٚئز: ؽر افذـر هذا إن: افًٚبؼ

ٚ ذـرٕٚ افتل افىٌٜٔ إذـٚر مـ افًالم ظِٔف افرشقل ظِّْٚ مٚ ًٍ  .بًوٓٚ إٓ

 (00:67:18( /5) جدة ؾتٚوى)



 ّاملشاء الصباح أذكاز
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 تبدأ؟ وتك ادساء أذكار

 تٌدأ؟ متك مـ ادًٚء أذـٚر :افًٚئؾ

 . ادًٚء يٌدأ افًك بًد :افنٔخ

 ( 00: 28:  10/ 90/ وافْقر اهلدى) 

 وادساء؟ اليباح أذكار تّال وتك

 أمٚ افٍجر، صالة بًد مـ هق افذي افهٌٚح وادًٚء، افهٌٚح أذـٚر :مداخِٜ

 ادٌرب؟ صالة بًد أم افًك صالة بًد هل هؾ اختالف هْٚك ادًٚء

 .افًك صالة بًد :افنٔخ

 بؽ أظقذ إين مهللا: مرات شٌع اهلل اشتٌٍر مـ: حديٞ هْٚك وفُـ :مداخِٜ

 .ادٌرب صالة بًد: تَقل روايٜ هْٚك وفُـ افْٚر، مـ

ٚ ذـرت أن شٌؼ :افنٔخ ًٍ  .يهح ٓ حديٞ أنف إٓ

 (00:19:48( /21) جدة ؾتٚوى)

 ادساء؟ بٙذكار ٘ٙيت ووتك اليباح، بٙذكار ٘ٙيت وتك

 ادًٚء؟ بٖذـٚر ٕٖيت ومتك افهٌٚح، بٖذـٚر ٕٖيت متك :مداخِٜ

 .افٍجر بًد افهٌٚح وأذـٚر افًك، بًد ادًٚء أذـٚر :افنٔخ

 ادٌرب؟ بًد ادًٚء أذـٚر أن ظذ صٔخ يٚ افدفٔؾ هق مٚ. ضٔٛ :مداخِٜ

 .افًك بًد :افنٔخ

 هذا؟ ظذ وافدفٔؾ. ضٔٛ :مداخِٜ

 .افًك بًد يٌدأ فٌٜ ادًٚء ٕن :افنٔخ

 . بتكف(  00 : 05: 10/  492/  وافْقر اهلدى)





 الطعاو قبل البشنل٘
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 (اهلل بسؿ) عذ آقتيار الٌَام عذ التسٔٗة دم السٕة

 ممٚ وـؾ، بّْٔٔؽ وـؾ اهلل شؿ: ؽالم يٚ: »شِّٜ أبك بـ فًّر ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف»

 .صحٔح  ش.2/209» ظِٔف متٍؼش ئِؽ

 ش.اهلل وشؿ: »افىرق مجٔع ظْد احلديٞ فٍظ:  تٌْٔف

: ؾَؾ أـِٝ إذا ؽالم يٚ: »بٍِظ ؾٓك إوػ افىريؼ مـ فِىزإك روايٜ  يف إٓ

 .ش.افنٔخغ ذط ظذ صحٔح وإشْٚده...ش. اهلل بًؿ

 افًْٜ إٕام افىًٚم ظذ افتًّٜٔ وأن، إخرى افروايٚت  يف أضِؼ مٚ بٔٚن ؾٍٔف

ش 4956» ادتَدم احلديٞ فذفؽ ينٓد وممٚش اهلل بٚشؿ: »بٚختهٚر يَقل أن ؾٔٓٚ

 .ظِٔٓٚ افزيٚدة جئزون وٓ، افًْٜ يَدرون مـ ظْد مٓؿ ؾٕ٘ف هذا ؾٚحٍظ

 [ش(4958)رؿؿ حديٞ حتٝ افٌِٔؾ إرواء]

 إكؾ أول دم( اهلل بسؿ) عذ الزيادة بدعٗة

 [462 ص افىٔٛ افُِؿ ظذ افتًِٔؼ راجع]

 دعائف وع والقلد بادال ٕ٘س ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل دعاء بني اجلٔع

 لٓٔٚوٕني الد٘ٗا وـ باإلقالل

ؿَ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُشقل َؿَٚل : َؿَٚل  َظْفُ  اهلل َريِض  ظٌٔد بـ ؾَوٚفٜ َظـ ُٓ َِ  بؽ آمـ مـ اف

ْٔفِ  ؾحٌٛ َرُشقفؽ َأيِن  َوصٓد ْٔفِ  َوَشٓؾ فَٚءك، إَِف َِ َٔٚ مـ َففُ  وأؿِؾ ؿوٚءك، َظ ْٕ . افدُّ

ْٔفِ  حتٌٛ َؾاَل  َرُشقفؽ َأيِن  َويْنٓد بؽ ُيٗمـ مل َومـ َٓ  فَٚءك، إَِف ْٔفِ  تًٓؾ َو َِ  ؿوٚءك، َظ

ْٔفِ  َوـثر َِ َٔٚ مـ َظ ْٕ  .شصحٔح» .افدُّ

 هق ـام وافقفد بٚحٚل أنس خلٚدمف ملسو هيلع هللا ىلص دظٚئف مع هذا ُينُؾ ؿد [:اإلمٚم ؿٚل]
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 ثؿ أوٓ، خٚص هذا ٕن إصُٚل، وٓ ش2214» شافهحٔحٜ» يف وخمرج مًروف،

 أمقافُؿ إٕام» تًٚػ ؿٚل ـام افٍتْٜ ظِٔف خينك ممـ فٔس فف يدظق مـ أن يًِؿ ملسو هيلع هللا ىلص هق

 .شؾتْٜ وأوٓدـؿ

 [4 حٚصٜٔ 4451/ 1 وافسهٔٛ افسؽٔٛ ظذ افتًِٔؼ]

 باليالة يستّبؾ وا إٓ بالدعاء يستّبؾ ٓ

ـْ  ُْٔؾ  َؿِدمَ : َؿَٚل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َظ ٍَ ـُ  افىُّ ٍرو ْب ّْ   َرُشقلِ  َظَذ  افَدْوِدُّ  َظ
ِ
َٚل  ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل ََ : َؾ

، َرُشقَل  َيٚ
ِ
ْٝ  َؿدْ  َدْوًشٚ إِنَ  اّلَل ، َظَه ْٝ ٚ، اّلَلَ  َؾْٚدعُ  َوَأبَ َٓ ْٔ َِ ٌََؾ  َظ َْ   َرُشقُل  َؾْٚشَت

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل

 َٜ َِ ٌْ
َِ ـَ  َيَدْيِف، َوَرَؾعَ  اْف ْؿ، َيْدُظق َأنَفُ  افَُْٚس  َؾَي ِٓ ْٔ َِ َٚل  َظ ََ ؿَ : »َؾ ُٓ َِ ِٝ  َدْوًشٚ، اْهدِ  اف   شهِبِؿْ  َواْئ

 .شصحٔح»

 ؿٚل وفذفؽ بٚفدظٚء، افٌَِٜ اشتٌَٚل وهل هٚمٜ ؾٚئدة احلديٞ يف [:اإلمٚم ؿٚل]

 ينر شبٚفهالة يًتٌَؾ مٚ إٓ بٚفدظٚء يًتٌَؾ ٓ»: ـتٌف بًض يف اإلشالم صٔخ

 ادًجد يف اجلِٜٓ بًض يًٍؾ ـام بٚفدظٚء افٌَقر اشتٌَٚل جيقز ٓ أنف إػ بذفؽ

 بٚفدظٚء اهلالل اشتٌَٚل وٕحقه بًٔد، مـ بٚفدظٚء ملسو هيلع هللا ىلص ؿزه يًتٌَِقن ؾ٘هنؿ افٌْقي،

 .هلذا ؾِٔتٌْف إهالفف ظْد

 [2حٚصٜٔ 455ص ادٍرد إدب صحٔح]

 غرها دون الٕٗٔك بالٗد يْقن إ٘ام التسبٗح

ـْ  ٌْدِ  َظ   َظ
ِ
ـِ  اّلَل ٍرو، ْب ّْ ـِ  َظ َتٚنِ : »َؿَٚل  ملسو هيلع هللا ىلص افٌَِِْل  َظ َِ اَم  َٓ  َخ ِٓ ِِؿٌ  َرُجٌؾ  حُيِْهٔ ًْ َٓ  ُم  إِ

، َدَخَؾ  َٜ ٚ اجْلََْ ٌر، َومُهَ ًِ ـْ  َي ُؾ  َوَم َّ ًْ ٚ َوَمٚ: ؿَِٔؾ  ،شَؿٌِِٔؾ  هِبِاَم  َي ؟ َرُشقَل  َيٚ مُهَ
ِ
: َؿَٚل  اّلَل

ِزُ » َُ ؿْ  ُي ـُ ِؾ  ُدُبرِ  يِف  َأَحُد ، َصاَلةٍ  ـُ ا دُ  َظْؼً َّ ، َوحَيْ ا ٌُِح  َظْؼً ًَ ، َوُي ا قنَ  َؾَذفَِؽ  َظْؼً ًُ  مَخْ

 ٌٜ ِٚن، َظَذ  َوِمَٚئ ًَ ِِ ٍٜ  َوَأْخٌػ  اف اِمَئ ًُ َٔزانِ  يِف  َومَخْ
ِ
ُٝ  ،شاْد جْ ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص افٌََِْل  َؾَرأَ ُه دُّ ًُ َِٔدهِ  َي . بِ

ِصفِ  إَِػ  َأَوى َوإَِذا» ٌََحفُ  ِؾَرا ُه، َومَحَِدهُ  َش َزَ ـَ َِْؽ  َو ٌٜ  َؾتِ ِٚن، َظَذ  ِمَٚئ ًَ ِِ ِن، يِف  َوَأْخٌػ  اف َٔزا
ِ
 اْد
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ؿْ  ُُ َٖجُّ ُؾ  َؾ َّ ًْ َْٔقمِ  يِف  َي ِٜ  اْف َِ ْٔ َِ ْغِ  َواف ٍَ ِٜ  َأْخ اِمَئ ًَ ؟ َومَخْ ٍٜ ِٔئَ ، َرُشقَل  َيٚ: ِؿَٔؾ ش َش
ِ
َْٔػ  اّلَل  َٓ  ـَ

اَم؟ ِٓ ؿُ  ْٖيِت يَ : »َؿَٚل  حُيِْهٔ ـُ َْٔىٚنُ  َأَحَد ُرهُ  َصاَلتِِف، يِف  افَن ـِ َُٔذ َٜ  َؾ َذا َحَٚج َذا، ـَ ـَ  َؾاَل  َو

ُرهُ  ـُ  ش َيْذ

 يف ـام افّْٔك يًْل[: احلديٞ مـ( بٔده ؾًٔدهـ: )فٍيٜ ظذ مًًَِٚ  اإلمٚم ؿٚل] 

 أهنٚ افًِؿ هذا يف إحداث ادًٚسيـ مـ زظؿ ومـ ،ش4602» داود ٕيب روايٜ

 زيٚدة هل ثؿ ُأيت، – جِٓف ؾّـ – ؿدامٜ بـ ُمّد: داود أيب صٔخ مـ مدرجٜ زيٚدة

 ظٚئنٜ ؿقل ذفؽ ظذ يدل ـام وتًٌٔحف اهلل ذـر جلالفٜ مْٚشٌٜ شبٔده» فروايٜ مٍنة

 يده وـٕٚٝ وضًٚمف، فىٓقره افّْٔك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل يد ـٕٚٝ»: ظْٓٚ اهلل ريض

 داود أيب صحٔح» صحٔح بًْد داود أبق رواه ،شأذى مـ ـٚن ومٚ خلالئف افٔنى

 يِحؼ أن جيقز ٓ وأنف افىًٚم، مـ بٚفتًٌٔح أحؼ افّْٔك أن فٛ ذو ينؽ وٓ ،ش25

 .اهلل صٚء إن خيٍك ٓ بغ وهذا! شأذى مـ ـٚن مٚ» بـ

 يًٍؾ ـام مًٚ بٚفٔديـ شٌح ومـ ظل، ؾَد بٚفٔنى شٌح ؾّـ وبٚجلِّٜ

َُِىقاْ ﴿ ؾَد ـثرون الً  َخ َّ ك َشِٔئًٚ َوآَخرَ  َصٚحِلًٚ َظ ًَ ؿْ  َيُتقَب  َأن اهللُ  َظ ِٓ َِْٔ  ومـ ،﴾َظ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ادهىٍك شْٜ وأصٚب اهتدى ؾَد بٚفّْٔك خهف

 [2 حٚصٜٔ 119ص ادٍرد إدب صحٔح] 

 الٗرسى بالٗد التسبٗح ورشوعٗة عدم

 وـٕٚٝ وضًٚمف فىٓقره افّْٔل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل يد ـٕٚٝ : ؿٚفٝ ظٚئنٜ وظـ

 .داود أبق رواه .أذى مـ ـٚن ومٚ خلالئف افٔنى يده

 مٚ خالف أجوًٚ  بٚفٔنى افتًٌٔح مـ افْٚس مـ ـثر يًٍِف ؾام[:  إفٌٚين ؿٚل]

 افهحٔح احلديٞ خالف بؾ. وإذى فِخالء ختهٔهٓٚ مـ احلديٞ هذا ئٍده

 .شبّْٔٔف افتًٌٔح يًَد ـٚن»  افكيح

 (4/441 ادهٚبٔح منُٚة)





 ملسو هيلع هللا ىلص الييب علٙ الصالٗ
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  (كٖٓا صاليت لؽ أجَؾ: )فٗف الذي كَب بـ أيب حديث وَٕك

 ظِٔؽ، افهالة أـثر إين اهلل رشقل يٚ»: ؿٚل أنف ـًٛ بـ أيب حديٞ يف :مداخِٜ

 تٍُك إذاً »: ؾَٚل شـِٓٚ صاليت فؽ أجًؾ» : ؿٚل أن إػ  شصاليت مـ فؽ أجًؾ ؾُؿ

 اخلر؟ جيزيؽ اهلل احلديٞ تقؤح بدي شّحٝ فق شذٌٕؽ ويٌٍر مهؽ

 يًٌد وؿٝ فف آخر مًِؿ ـٖي ادًِؿ ذاك أن ؾٔف ادَهقد أخل احلديٞ :افنٔخ

 شّع ؾِام وافًالم، افهالة ظِٔف افٌْل ظذ يهع افَرآن، يَرأ  ؾٔف، اهلل يدظق ؾٔف اهلل

 شًّٝ، بام أجٚبف ظِٔف  صالة افقؿٝ ذفؽ جيًؾ أنف افرجؾ ذاك مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 .ذـرت بام أو

 .ذٌٕؽ يٍُر.. .:مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 افدظٚء؟ ظـ جيزئ هذا هؾ :مداخِٜ

 وؿًؿ واجٛ ؿًؿ:  ؿًامن مًِؿ ظذ خيٍك ٓ أطـ ـام أخل افدظٚء :افنٔخ

 ؿِْٚ ٕحـ فُـ مْف، بد ٓ افقاجٛ افقاجٛ، ظـ يٌْل وٓ يٍُل ٓ ؾٓذا مًتحٛ،

 افدظٚء و افذـر مـ يًتحٛ بام اهلل إػ فِتَرب خيههف وؿٝ ظْده افرجؾ هذا إٕف

 إمقر يف وفقيف رء، ظـ رء يٌْل ٓ احلََٜٔ فُـ ذفؽ، وٕحق افَرآن وتالوة

 ؾِف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ صالة وجًِف مًغ وؿٝ ظْده ؾٔف إًٕٚن إذا فُـ ادًتحٌٜ،

 يتِق أن يٌٌْل ٓ أو جيقز ٓ أنف يًْل ٓ وهذا احلديٞ، يف ادذـقر افٍوؾ ذفؽ

 أنف يًْل ٕاموإ ذفؽ، وٕحق ورؽٌٚتف حٚجٚتف حًٛ دظٚءً  يدظق أن يٌٌْل وٓ افَرآن،

 ادَهقد هق هذا ذٌٕف، فف اهلل ؽٍر ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل  ظذ فِهالة افقؿٝ ذفؽ خهص إن

 .احلديٞ مـ

 (00 : 45 : 46/ 128/وافْقر اهلدى) 
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 جمٓس كؾ دم ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل عذ واليالة اهلل ذكر وجقب

 ظذ يهِقا  ومل ؾٔف اهلل يذـروا مل جمًِٚ ؿقم جِس مٚ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شهلؿ ؽٍر صٚء وإن ظذهبؿ صٚء ؾ٘ن ترة ظِٔٓؿ ـٚن إٓ ٌٕٔٓؿ

 [.بف ترمجْٚه بام اإلمٚم فف ترجؿ]

 (.465/ 4/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 وَيٗة ذكره عٕد ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل عذ اليالة ترك

 .شاجلْٜ ضريؼ بف خىئ ظع، افهالة ؾْز ظْده، ذـرت مـ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .[مًهٜٔ ذـره ظْد ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ افهالة ترك :بّقلف اإلوام لف ترجؿ]

 (.116/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ٓ أم السالم، عٓٗف ،ملسو هيلع هللا ىلص الرشقل اشؿ ذكر عٕد ققلٕا يِْل هؾ

 والسالم؟ اليالة عٓٗف: ّ٘قل أن بد

 أن بد ٓ أم افًالم، ظِٔف ،ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل اشؿ ذـر ظْد ؿقفْٚ يٍُل هؾ :مداخِٜ

 .وافًالم افهالة ظِٔف: َٕقل

 .ًٕؿ :افنٔخ

 .وافًالم افهالة ظِٔف مـ بد ٓ :مداخِٜ

 .افهالة مـ بد ٓ :افنٔخ

 ( 00 : 41: 16/   456/  وافْقر اهلدى) 
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 غره دون والسالم اليالة عٓٗف الٕبل عذ خاصة اليالة هؾ

 مـ وؽره وافًالم، افهالة ظِٔف افٌْل ظذ افهالة بغ ؾرق هْٚك هؾ :مداخِٜ

 إنٌٔٚء؟

 .إفٔف مْدوبقن وذاك بف، مٖمقرون هذا افٍرق، ـؾ ضًًٌٚ  :افنٔخ

 .افهٌٜٔ أؿهد :مداخِٜ

 .صٌٜٔ هْٚك فٔس افهٌٜٔ،ٓ :افنٔخ

 افتٍريؼ؟ يف فف وجف ٓ هذا[ إنٌٔٚء بٚؿل وبغ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل بغ افتٍريؼ] :مداخِٜ

 مـ؟ بغ افتٍريؼ :افنٔخ

 .خٚصٜ ملسو هيلع هللا ىلص وافٌْل ظٚمٜ، إنٌٔٚء بغ :مداخِٜ

 مٚذا؟ يَقفقن ظٚمٜ إنٌٔٚء :افنٔخ

 . ؾَط افًالم ظِٔف :مداخِٜ

َٚ َيٚ﴿: صٔخْٚ بٚٔيٜ افتٍريؼ أطـ :مداخِٜ ـَ  َأُّيُّ ُِّقا  آَمُْقا  اَفِذي َِْٔفِ  َص قا  َظ ُّ ِِ  َوَش

ِِٔاًم  ًْ  [.65:إحزاب﴾ ]َت

 ُمّد مثؾ فٔس ،ملسو هيلع هللا ىلص يَقل أن جيٛ ٓ ـذا، ؿٚل ظًٔك ؿٚل فق يًْل :مداخِٜ

 .وافًالم افهالة ظِٔف

 .افًٗال هذا فٔس ٓ، :افنٔخ

 .بٚفٍِظ :مداخِٜ

 ظذ افهالة وبغ ٌْٕٔٚ، ظذ افهالة بغ افهالتغ، بغ ؾرؿًٚ  أرى ٓ أنٚ :افنٔخ

 .ؾَط احلُؿ يف افٍرق إٕام إنٌٔٚء، مـ ؿٌِف مـ
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 .افْدب أو افقجقب حٔٞ مـ :مداخِٜ

َٜ  أن إصؾ تًِّقن ـام ٕنْٚ ًٕؿ، أي :افنٔخ  افدظٚء، بًّْك هل افهالةِ  صٌٔ

 .شأوىف أيب آل ظذ صؾ مهللا»: افٌخٚري يف افهحٔح احلديٞ يف جٚء وفذفؽ

 .شزوجؽ وظذ ظِِٔؽ  اهلل صذ»: أمحد وحديٞ

ًٚ، إنٌٔٚء حؼ يف ادًِؿ اشتًِّف إذا افًٚم ادًْك ؾٌٓذا  ظِٔٓؿ ؾهذ مجًٔ

 افٔقم فًِِّّغ بٚفًٌْٜ افًِامء ظرف جرى وإٕام وإثاًم، حرجًٚ  أتك يَقل مٚ وشِؿ،

: وؿٚل دظٚ ربف وبغ بْٔف إًٕٚن فق ؾٓذا اصتٌٚه، يهر ٓ حتك ظِٔٓؿ يهذ ٓ أن

 .أبداً  مٕٚع هْٚك فٔس ؾالن، ظذ صؾ مهللا

 .فف وجف ٓ افتٍريؼ هذا أن ؾٖرى

 ( 00 : 46: 65/   456/  وافْقر اهلدى) 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل عذ لٓيالة اختياًرا( ص) حرف كتابة

 .افُتٚب يف ادُتقب افهٚد بحرف رأجؽ مٚ :مداخِٜ

 .وافًالم افهالة ظِٔف ادهىٍك :مداخِٜ

 ،ذفؽ مـ مٕٚع ؾال وآختزال، آختهٚر مـ ٕقع هذا أن رأجل :افنٔخ

ًٚ  أـثر أوشع اختهٚر شصًِؿ»: ؿديامً  بًوٓؿ يًتًِّف مٚ بخالف  شص» مـ حرؾ

 رمزاً  ؾٖصٌحٝ افهٚد أمٚ يَرأهٚ، واجلِٜٓ افًٚمٜ ؾًٌض ـِّٜ، أهنٚ يقهؿ ذفؽ ٕن

 .ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ فِهالة

 .رأجل هذا. ؾّٓٓٚ يًٚء ٓ ٕهنٚ أبدًا: مًًٕٚٚ  أرى ٓ أنٚ فذفؽ

 اإلًٕٚن، يُتٌٓٚ فقمٚ جٚئز أنف: ؿٚفقا  افًِامء أصاًل، افُتٚبٜ يف صٔخْٚ يٚ :مداخِٜ

 .افُتٚبٜ حٚل وافًالم افهالة ظِٔف افٌْل ظذ يهع أن يٍُل
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 .ًٕؿ أي :افنٔخ

 ( 00 : 48: 06/   456/  وافْقر اهلدى)

 إذان؟ بَد والسالم اليالة عٓٗف الرشقل عذ اليالة كِٗٗة

 إذان؟ بًد وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ظذ افهالة ـٍٜٔٔ :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 افٍِظ؟ آخر إػ ُمّد ظذ صؾ مهللا وإٓ ـٚيف ُمّد ظذ صؾ مهللا :مداخِٜ

 .ًٕؿ آختهٚر، وجيقز افٍِظ، آخر إػ: إؾوؾ :افنٔخ

 (00 : 11: 45/  492/  وافْقر اهلدى)

 يدي بني والسالم اليالة عٓٗف الٕبل عذ اليالة التزام حْؿ

 السٚال

 شٗال يٌدأ ظْدمٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ بٚفهالة ونيٌدؤ اإلخقة بًض ٕرى :مداخِٜ

 اهلل ظذ وافثْٚء بٚحلّد بف يٌدأ شٗال ـؾ أو ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ افهالة يف يدخِقا 

  افًْٜ؟ يف أصؾ فف هذا هؾ وتًٚػ، شٌحٕٚف

  افًٗال؟ يدي بغ :افنٔخ

 . افًٗال يدي بغ :مداخِٜ

 .أصؾ فف فٔس ٓ :افنٔخ

 (00: 25: 62/ 114/ وافْقر اهلدى) 
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 ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل عذ اليالة كِٗٗة

 افٌْل ظذ افهالة ـٍٜٔٔ هل مٚ: ؾَٔقل افًٚئؾ يًٖل. ظْؽ اهلل ظٍٚ :مداخِٜ

 احلديٞ يف جٚء ـام أم وافًالم افهالة ظِٔف أو ،ملسو هيلع هللا ىلص بٚفَقل آـتٍٚء هل هؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 صؾ مهللا: ؿقفقا »: ؾَٚل ٕهع؟ ؾُٔػ ظِٔؽ افًالم ظِّْٚ اهلل رشقل يٚ بًّقمف،

 احلديٞ؟ آخر إػ ش...ُمّد ظذ

 افهِقات هذه أن ؾٔف خالف ٓ وممٚ آخر، إػ مُٚن مـ خيتِػ إمر :افنٔخ

 رء ـؾ ؿٌؾ هل افًٚئؾ إفٔف أصٚر افذي احلديٞ يف ذـرهٚ جٚء افتل اإلبراهّٜٔٔ

 .افتنٓد يف افهالة، يف ُمِٓٚ

 ًٚ  أن يٌٌْل افذي أجوًٚ  ؾٓق بُٚمِٓٚ، افهالة هبذه فإلتٔٚن جمٚل هْٚك ـٚن إذا: ثٕٚٔ

 ؾَقفقا  ادٗذن شًّتؿ إذا»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف: مثالً  ادًِؿ ظِٔف حيرص

 إٓ تٌٌْل ٓ اجلْٜ يف درجٜ ؾ٘هنٚ افقشِٜٔ، ل اهلل شِقا  ثؿ ظع، صِقا  ثؿ يَقل مثِام

 .شافَٔٚمٜ يقم صٍٚظتل فف حِٝ افقشِٜٔ شٖخْل ؾّـ هق أـقن أن وأرجق فرجؾ،

ًٚ  ادُّـ مـ هْٚ ًٚ  أؿقل مٚ وأظْل أحٕٔٚ  فألذان افًٚمع أن ادُّـ مـ أحٕٔٚ

 فُـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظِّْٚهٚ ـام اإلبراهّٜٔٔ بٚفهِقات يٖيت أن فف وادجٔٛ

 ًٚ  ا بٍِٝ ضريًَٚ  ل يٍتح وهذا وؿٝ، وأؤؼ ؤؼ، مثالً  افقؿٝ ـقن ممُـ ؽر أحٕٔٚ

ْٕٚ بًض ؾٔف يَع ؿد أمر إػ وافتٌْٔف فْير  بٚفًْٜ افتًّؽ ظذ احلريهغ مـ إخقا

 عٕه ٕن جمٚل ٓ ؾْٓٚ ادْز، ظذ واخلىٔٛ اجلًّٜ، يقم ادٗذن يٗذن حْٔام: مثالً 

 رب مهللا» افقشِٜٔ، بدرجٜ افًالم ظِٔف فف ٕدظق بٖن ذفؽ بًد..ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ

 ؾقر ذع ؿد: فُؿ أؿقل ؾقر ذع ؿد يُقن اخلىٔٛ ٕن آخره: إػ ش...افدظقة هذه

 اخلىٌٚء مـ ـثر واؿع أن: هق ظِٔف افتٌْٔف أردت افذي فُـ ٕف،اأذ مـ ادٗذن ؾراغ

 ؾجقة هْٚك ضقيِٜ مدة يهز ًًّٕف أنْٚ افًْٜ ظذ حريص مْٓؿ ـٚن مـ حتك افٔقم

 بخىٌتف اخلىٔٛ ذوع وبغ اهلل إٓ إهل ٓ: ؿقفف مـ ادٗذن إتٓٚء بغ شُتٜ هْٚك

 وفق افًالم ظِٔف افرشقل ظذ بٚفهالة يٖيت جئٛ افًُتٜ؟ هذه هل مٚ هلل، احلّد إن



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ملسو هيلع هللا ىلصافهالة ظذ افٌْل  

 

214 

 افتٚمٜ، افدظقة هذه رب مهللا»: بدظٚء يٖيت ثؿ افًٗال، يف جٚء ـام خمتكة بجِّٜ

 .شافَٚئّٜ وافهالة

 افًْٜ مـ فٔس أنف ـام افًْٜ، مـ فٔس هذا أن ظِٔف وافتٌْٔف بف افتذـر ريدأ افذي

 يهًد أن افًْٜ ٕن ادًجد: حتٜٔ ويهع ادًجد إػ اجلًّٜ يقم يدخؾ اخلىٔٛ أن

 .هْٚك ادهِغ ظٚمٜ بخالف مًجد حتٜٔ اخلىٔٛ هذا ظذ ؾِٔس ادْز، إػ رأشًٚ 

 هذه هْٚك ؾِٔس ادْز ظذ واخلىٔٛ اجلًّٜ يقم ادٗذن إتٓك إذا ـذفؽ

 بٚخلىٌٜ يٌدأ أن اخلىٔٛ ؾًذ افًالم، ظِٔف افرشقل ظـ تَْؾ مل افىقيِٜ، افًُتٜ

 .مٌٚذة

 أن مـ ادًِؿ ؾٔف يتُّـ ووؿٝ ؾًحٜ هْٚك ـٚن ؾحٔٞ افًٗال أصؾ إػ ًٕقد

 .افًْٜ هق ؾٓذا اإلبراهّٜٔٔ، افهِقات ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ يهع

 ؾْٓٚك افُٚمِٜ، اإلبراهّٜٔٔ افهِقات هلذه يتًع جمًٚٓ  فٔس افقؿٝ ـٚن إذا أمٚ

 يُقن وهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ صالة إهنٚ ظِٔف يىِؼ مٚ أو يُّـ مٚ أؿؾ ظذ يُتٍل

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل: ؾَْقل أن، مًُؿ ٕتُِؿ ٕحـ مثالً  احلديٞ أثْٚء يف ـثراً 

 ظذ صِٔٝ ـام وبٚرك صؾ مهللا»: اهلل رشقل ؿٚل أنٚ أؿقل أن افًْٜ خالف: أي

 رشقل ؿٚل: أؿقل وإٕام ٓ صٌٜٔ، أبًط أو ذـرٕٚهٚ ـْٚ ـام مجِٜ أخك وفق شإبراهٔؿ

 .احلديٞ ذـر يف وأميض ،ملسو هيلع هللا ىلص أو ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ب٘جيٚز بُٚمِٓٚ، اإلبراهّٜٔٔ افهالة إليراد هْٚك جمٚل ٓ: افُتٚبٜ يف ـذفؽ

 ظذ ؾٔٓٚ اختك جمٚل ٓ وحٔٞ ـٚمِٜ، افهالة ـٕٚٝ ادجٚل ـٚن حٔٞ وبٚختهٚر

 .ًٕؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ صالة إهنٚ ظِٔٓٚ يىِؼ أن يهح مٚ أؿؾ

  (00: 21: 22/ 112/ وافْقر اهلدى) 

 (00: 10: 00/ 112/ وافْقر اهلدى)
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 ادريض ترقٗة دعٗةأ وـ

 أذهٛ[ افْٚس رب مهللا]»: افُِامت هبذه يًقذ ـٚن»: مرؾقًظٚ ظٚئنٜ ظـ

 يف ثَؾ ؾِام. ششَام يٌٚدر ٓ صٍٚء صٍٚؤك إٓ صٍٚء ٓ افنٚيف وأنٝ واصػ افٌٚس،

 يدي، مـ يده ؾْزع وأؿقهلٚ،[ هبٚ] أمًحف ؾجًِٝ بٔده أخذت ؾٔف مٚت افذي مروف

 . شإظذ بٚفرؾٔؼ وأخحَْل ل اؽٍر مهللا»: وؿٚل

 .شملسو هيلع هللا ىلص ـالمف مـ شًّٝ مٚ آخر هذا ؾُٚن»: ؿٚفٝ

 افؼيػ، افدظٚء هبذا ادريض ترؿٜٔ مؼوظٜٔ احلديٞ ويف [:اإلمٚم ؿٚل]

 رواه. شؾًٍِٔؾ أخٚه يٍْع أن مُْؿ اشتىٚع مـ»: ملسو هيلع هللا ىلص بَقفف افًّؾ مـ وذفؽ

 رؿٜٔ بٚب»: بَقفف افٌخٚري فف ترجؿ وؿد ش171» برؿؿ خترجيف مٙ وؿد مًِؿ،

 أن احلديٞ هذا مـ ويٗخذ» ش: 207/  40» شافٍتح» يف احلٚؾظ وؿٚل ،شملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 أخرجف ؾٔام وذفؽ فًٍِّقل، أهنٚ ظذ يدل مٚ ورد وؿد فٍِٚظؾ، افسمجٜ يف اإلوٚؾٜ

 !ُمّد يٚ: ؾَٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أتك جزيؾ أن اخلدري شًٔد أيب ظـ [41/  7] مًِؿ

 أو ٍٕس ـؾ مـ يٗذيؽ، رء ـؾ مـ أرؿٔؽ اهلل بًؿ: ؿٚل. ًٕؿ: ؿٚل اصتُٔٝ؟

 .شينٍٔؽ اهلل حٚشد، ظغ

 (.511/ 5/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 والقلد ادال بْثرة الدعاء ورشوعٗة

  :ؾَٚل وشّـ بتّر ؾٖتْٔٚه حرام، أم أتك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن :مٚفؽ بـ أنس ظـ

 رـًتغ بْٚ ؾهذ ؿٚم ثؿ: ؿٚل  .شصٚئؿ ؾ٘ين شَٚئف يف وهذا وظٚئف يف هذا ردوا»

م أم ؾٖؿٚم تىقظٚ،  - ثٚبٝ حيًٛ ؾٔام - ئّْف، ظـ وأؿٚمْل خٍِْٚ، شِٔؿ وأم حرا

: خقيهٜ ل إن: شِٔؿ أم ؿٚفٝ صالتف، ؿٙ ؾِام بًٚط، ظذ تىقظٚ بْٚ ؾهذ: ؿٚل

 ل دظٚ إٓ وأخرة افدٕٔٚ خر مـ خرا  يقمئذ ترك ؾام فف، اهلل ادع أنس، خقيدمؽ
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 ؿد أين ابْتل ؾٖخزتْل: أنس ؿٚل ؾٔف، فف وبٚرك ووفده مٚفف أـثر مهللا: ؿٚل ثؿ بف

 ثؿ مٚٓ، مْل أـثر رجؾ إنهٚر يف أصٌح ومٚ وتًًغ، بوًٚ صٌِل مـ رزؿٝ

  .ش!خُٚتل إٓ بٔوٚء وٓ صٍراء أمِؽ مٚ ثٚبٝ، يٚ: أنس ؿٚل

 وؿد. مؼوع وافقفد احٚل بُثرة افدظٚء أن[: احلديٞ ؾقائد مـ اإلمٚم ذـر]

 .شافزـٜ مع وافقفد احٚل بُثرة افدظٚء بٚب» فِحديٞ افٌخٚري ترجؿ

 (269/ 1/1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 والقلد ادال وكثرة الَٔر بٌقل الدعاء جقاز

 أنس، خٚدمؽ! اهلل رشقل يٚ ش: شِٔؿ أم: روايٜ ويف» أمل ؿٚفٝ: ؿٚل أنس ظـ

 اهلل ريض أنًٚ يًْل. أظىٔتف ؾٔام فف وبٚرك ووفده مٚفف أـثر مهللا»: ؿٚل. فف اهلل ادع

 .شظْف

 .وافقفد احٚل وـثرة افًّر بىقل افدظٚء جقاز: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 افٌالد بًض يف افًٚدة هل ـام افًّر، بىقل فإلًٕٚن افدظٚء جقاز ؾٍٔف:  ؿٚل ثؿ

 بٚفًًٚدة افدظٚء وبغ بْٔف ؾرق ٓ أنف ويٗيده افًِامء بًض فَقل خالؾٚ افًربٜٔ،

 .ؾتٖمؾ مَدر، ذفؽ ـؾ إن إذ وٕحقهٚ،

 (.288 ،281/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الدعاء حال السامء إىل البن رفع حْؿ

ُٝ  اهلل، بًؿ: ؿٚل بٔتف مـ خرَج  إذا ـٚنَ : »مرؾقًظٚ شِّٜ أم ظـ  اهلل، ظذ تقـِ

َٕٚ! مهللاَ   إؾًٚل يف بٚإلؾراد..... ُأِزَل  أو َأزَل،: روايٜ ويف» َِٕزَل  أن بَؽ  ًٕقذُ  إ

 ش.ظِْٔٚ جُيَْٓؾ  أو ٕجَٓؾ  أو ُْٕيَِؿ، أو َٕيِِؿَ  أو َِٕوَؾ، أو ،شـِٓٚ

 إػ ضرؾف رؾع إٓ ؿط بٔتف مـ خرج مٚ :فٍيف مٚ أوفف يف وافىزاين داود أبق وزاد
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 .إفخ احلديٞ...ش أزل أو أزل أو أوؾ، أن بؽ أظقذ إين مهللا: »ؾَٚل افًامء

 ظـ افرواة اتٍٚق فًدم تهح: ٓش افًامء إػ ضرؾف رؾع: »زيٚدة [:اإلمٚم ؿٚل]

 فألحٚديٞ خمٚفٍٜ هل ثؿ. افثَٚت أخريـ فروايٜ وخمٚفٍتٓام ظِٔٓٚ، صًٌٜ

 افُثر ترى وؽرمهٚ،ش افهحٔحغ» يف افهالة، يف افٌك رؾع ظـ افْٚهٜٔ افهحٔحٜ

 أيب صحٔح» يف بًوٓٚ وخرجٝ ،ش489 -4/488ش »افسؽٔٛ» يف مْٓٚ افىٔٛ

 دون افهالة يف بٚفدظٚء افْٓل هذا اختهٚص ل يٌدو وٓ ،ش818 -817ش »داود

 .أظِؿ واهلل. احلٚفتغ يف ظْف مْٓل افرؾع أن افيٚهر بؾ خٚرجٓٚ، افدظٚء

 (.191/ 7/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 اهلالل رأى إذا الدعاء

 [:ؿٚل ثؿ اهلالل رؤيٜ ظْد افدظٚء يف افؤًٍٜ إحٚديٞ بًض اإلمٚم خّرج]

 اهلالل، رأى إذا يدظق ـٚن افًالم ظِٔف أنف هبٚ يثٌٝ ـثرة ضرق ؾٓذه وبٚجلِّٜ:

 مـ أشٕٚٔدهٚ يف مٚ ظذ إحٚديٞ: ؾٔف اختٍِٝ ممٚ ؾٓذا يدظق؟ ـٚن بامذا وأمٚ

 افهدر فف ويْؼح افٍْس إفٔف تىّئـ وافذي ظِّٝ، ـام وًػ

 وافًالمٜ واإليامن، بٚفّٔـ ظِْٔٚ أهِف! مهللا»: بـ افًالم ظِٔف ظْف افدظٚء ثٌقت

 بَٜٔ وأمٚ ضرق، ظدة يف ذفؽ فقرود : شورصد خر هالل اهلل، وربؽ ريب واإلشالم،

 هبذا آـتٍٚء ؾٕٚوػ بًودهٚ، ويٖخذ يدظّٓٚ مٚ يٖت مل مُْرة: ؾنٚذة إدظٜٔ

  .أظِؿ وتًٚػ شٌحٕٚف واهلل افدظٚء، مـ افَدر

 ُمّد بـ حٚمد ضريؼ مـ فِخىٔٛ، ش171ش»افٍُٚيٜ» يف احلديٞ وجدت ثؿ

 :آخره يف وؿٚل أصٌح، وإذا أمًك إذا افدظٚء يف زيٚدة ظْده وفف بف، صًٔٛ بـ

ه وٌٕىٔف»   .أجوًٚ  أؾّٓف ومل! ـذاش هبقا

 (.8/9) افؤًٍٜ افًًِِٜ
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 الريح هاجت إذا الدعاء

: وؿٚل بٔديف، ومد رـٌتٔف، ظذ وجثٚ بقجٓف، اشتٌَِٓٚ ريح هٚجٝ إذا ـٚن»

 ذهٚ مـ بؽ وأظقذ بف، أرشِٝ مٚ وخر افريح هذه خر مـ أشٖخؽ إين! مهللا

ًٚ، جتًِٓٚ وٓ رمحٜ، اجًِٓٚ! مهللا بف، أرشِٝ مٚ وذ ًٚ، اجًِٓٚ! مهللا ظذاب  ريٚح

 ظـ ش2/ 426/ 1ش»مًجّف» يف افىزاين أخرجف جداً  ؤًػش. رحيًٚ  جتًِٓٚ وٓ

  .مرؾقظًٚ  ظٌٚس ابـ ظـ ظُرمٜ، ظـ ؿٔس، ابـ احلًغ

 ادَِٛ افرحٌل هق - ؿٔس بـ احلًغ جدًا: ؤًػ إشْٚد وهذا: ؿِٝ

 .شافتَريٛ» يف ـام مسوك وهق - شحْش»بـ

 ادًْك: حٔٞ مـ افىحٚوي جًٍر أبق اإلمٚم أنُره ؿد احلديٞ هذا أن واظِؿ

 شًّتٓٚ افتل افَراءة: ظٌٔد أبق ؿٚلش:  »198-197/ 4ش »أثٚر منُؾ» يف ؿٚل ؾٕ٘ف

 ؾٕ٘ف افًذاب مـ مْٓٚ ـٚن ومٚ مجع، ؾٕ٘ف افرمحٜ مـ مْٓٚ ـٚن مٚ أن وافريٚح افريح يف

 ـٚن أنف» ملسو هيلع هللا ىلص  افٌْل حديٞ افَراءة هذه بف اظتزٕٚ افذي وإصؾ: ؿٚل. واحدة ظذ

 ظٌٔد أبق حُٚه مٚ ؾُٚن ،شرحيًٚ  جتًِٓٚ وٓ ريٚحًٚ  اجًِٓٚ مهللا: ؿٚل افريح هٚجٝ إذا

 وفهدؿف ؿدره جلالفٜ بف إوػ ـٚن وؿد فف، أصؾ ٓ ممٚ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظـ هذا مـ

 احلديٞ أهؾ يًرؾف ٓ مٚ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إػ يؤػ ٓ أن احلديٞ هذا ؽر روايتف يف

 اهلل ؾقجدٕٚ ادًْك: هذا يف افقاحد ظذ يدل ممٚ تًٚػ اهلل ـتٚب يف اظتزٕٚ ثؿ .ظْف

 ـْتؿ إذا حتك وافٌحر افز يف يًرـؿ افذي هق»: افًزيز ـتٚبف يف ؿٚل ؿد وتًٚػ تٌٚرك

 مـ ادقج وجٚءهؿ ظٚصػ ريح جٚءهتٚ هبٚ وؾرحقا  ضٌٜٔ بريح هبؿ وجريـ افٍِؽ يف

 افًٚصػ وافريح رمحٜ، تًٚػ اهلل مـ افىٌٜٔ افريح ؾُٕٚٝ ،[22: يقٕس] شمُٚن ـؾ

 ذـر ثؿ .شذـره ممٚ ظٌٔد أبق رواه مٚ إتٍٚء ظذ دل ؿد مٚ ذفؽ ؾٍل. ظذابًٚ  وجؾ ظز مْف

 اهلل، رمحف ظٌٔد أيب ظذ وترد افُريّٜ، أيٜ توّْتف حٚ تنٓد افتل إحٚديٞ بًض

  .وؽره ش461ش»افىٔٛ افُِؿ ختريٟ» ؾٕٚير

 (229/ 9) افؤًٍٜ افًًِِٜ
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 اليٓقات بَض دم لٓدعاء يديف ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل رفع ثبقت

 وتٙوني اليالة بَد اإلوام دعاء وبدعٗة والّٕقت كالْسقف

 ادٙوقوني

 ؤًػش. صالتف مـ يٍرغ حتك يديف يرؾع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل يُـ مل»

 أن يف سحيٚ فٔس ؾٍّٓقمف ومْىقؿٚ، مٍٓقمٚ فِحديٞ إن ثؿ [:اإلمٚم ؿٚل]

 مًقؿٚ فٔس ؾٓق ذفؽ، بًد أنف ـام ُمتّؾ، هذا بؾ افهالة، مـ افٍراغ بًد ـٚن افرؾع

 ؾٚٓشتدٓل وظِٔف افهالة، يف افرؾع فٍْل وإٕام افًالم، بًد ـٚن افرؾع أن فتحديد

 مُْر ادذـقر افٍْل أن ظذ .ؿقيٚ فٔس - ثٌٝ فق - افًالم بًد افرؾع إثٌٚت ظذ بف

 حديٞ مـ افًُقف صالة يف يدظق يديف رؾع أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ ثٌٝ ؾَد أجوٚ،

 صالة جزء» يف ظْدي خمرج وهق وؽره، مًِؿ ظْد شّرة بـ افرمحـ ظٌد

 صالة  يف افَراء ؿتِقا  افذيـ ظذ دظٚئف يف أجوٚ يديف رؾع أنف وثٌٝ .شافًُقف

 افروض» يف خمرج وهق أنس، حديٞ مـ وؽره أمحد ظْد افرـقع، بًد افٍجر

 - افهالة بًد يديف يرؾع ـٚن أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ يثٌٝ مل إٕف افَقل، ومجِٜ .شافْور

 يف افٔقم ادًتٚد هق ـام - افهالة بًد ظِٔف ادهِغ وتٚمغ اإلمٚم دظٚء وأمٚ دظٚ، إذا

 يف افنٚضٌل اإلمٚم ذفؽ ذح ـام هلٚ أصؾ ٓ ؾٌدظٜ - اإلشالمٜٔ افٌالد مـ ـثر

 افًٌط صٚء مـ ؾِراجع ٕيرا، فف أظرف ٓ جدا مٍٔدا ذحٚش آظتهٚم»

  .وافتٍهٔؾ

 (.5/50) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 الدعاء ثؿ الِجر بَد حّٓة دم الّرآن قراءة التزام حْؿ

 يف مجٚظٜ ـٕٚٝ إذا: يًْل افٍجر يف افَرآن صالة بًد فِدظٚء بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

ًٚ  َٕرأ  أنْٚ جيقز أن: يَقل افًٌض افَرآن، مـ حَِٜ  صٌٚح ـؾ: يًْل بٚشتّرار يقمٔ



   ـتٚب افدظٚء   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 جٚئز؟ هذا ؾٓؾ يٗمـ وافٌَٜٔ يده يرؾع اإلمٚم ذفؽ وبًد احلَِٜ يَرءوا جتد

 ظـ ثٌٝ افذي افًِػ ظّؾ مـ يُـ مل هذا وآظتٔٚد آفتزام يف هذا :افنٔخ

 أمٚ مؼوع هذا ودظٚ أهِف مجع افَرآن ختؿ إذا ـٚن أنف ظْف اهلل ريض مٚفؽ بـ أنس

 .رء يف افًْٜ مـ فٔس هذا مجٚظل بدظٚء ختتؿ ؿرآن جًِٜ ـؾ اظتٔٚد

  (.: .19 : 20/   84/   وافْقر اهلدى) 

 الدعاء عٕد الّبٓة اشتّبال حْؿ

 مًِؿ حديٞ افًِؿ مع بدظٜ؟ أم شْٜ هؾ افدظٚء يف افٌَِٜ اشتٌَٚل يف :مداخِٜ

 ؾرده رداءه، شَط حتك ظِٔٓؿ يدظق وأخذ افٌَِٜ اشتٌَؾ بدر ؽزوة يف ـٚن حٚ أنف

 هؾ افٌَِٜ، مًتٌَؾ وهق وظدك، مٚ مْجز اهلل إن! اهلل رشقل يٚ: وؿٚل بُر أبق ظِٔف

 افٌَِٜ؟ إػ افتقجف شْٜٔ احلديٞ هذا مـ يٗخذ

 مٚ إٓ بٚفدظٚء يًتٌَؾ ٓ: اهلل رمحف يَقل تّٜٔٔ ابـ ٕن افيٚهر: هُذا :افنٔخ

 .بٚفهالة يًتٌَؾ

 (00:14:14( /4) ـه4108 فًٚم ادديْٜ فَٚءات)

 (دعقاتْؿ: )لبًَٖؿ ادِسقني ققل حْؿ

 بًد دظقاتُؿ: ؿقهلؿ افًِؿ ضالب مـ ـثر ضالب أخًْٜ ظذ جري :مداخِٜ

 أن ؽر مـ دظقاتُؿ: يَقفقن حٚ أهنؿ أظِؿ واهلل طْل ويف افَِٚء، مـ إٓكاف

 ظذ جٚريٜ ظٚدة ؾَط أصٌحٝ وإٕام مْف، افدظٚء ضِٛ.. افدظٚء ؾًاًل  يَهدون

 صحٔح يف خز أو مًِؿ صحٔح يف حديٞ ذفؽ يف دفِٔٓؿ: ويَقفقن إفًْٜ،

 دظٚئؽ مـ تًْٕٚٚ ٓ: افهحٚبٜ ٕحد ؿٚفٝ أهنٚ ظْٓٚ اهلل ريض شِّٜ أم ظـ مًِؿ

 اهلل ريض شِّٜ أم ؿٚفتف حٚ مىٚبؼ هق افًِؿ ضالب مـ افًٍؾ هذا ؾٓؾ مًٚؾر، وهق

 ظْٓٚ؟
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 مًِؿ صحٔح يف ادًْك هبذا حديًثٚ أشتحي ٓ إين: أؿقل أن أردت أنٚ :افنٔخ

 هذا أظِؿ ٓ أنٚ ؽره، ـٚن أو افًٚئؾ هق افراوي ـٚن شقاء ،(4)افراوي ظذ ؾٚفًٓدة

: يقدظف دـ ادًِؿ يَقل أن افًْٜ مـ أنف يًْل ٓ ؾذفؽ ذفؽ ثٌٝ ؾ٘ذا احلديٞ،

 ؽر ـٚن إن ٕنف مٓؿ: ؽر هذا يَهد، ٓ ـٚن أو افدظٚء يَهد ـٚن شقاء دظقاتؽ،

 يَهد ـٚن إذا حٚ تٖيت افَّٜٔ فُـ فف، وزن وٓ فف ؿّٜٔ ٓ افُالم مـ فٌق ؾٓق ؿٚصد

 إػ ادًْقب احلديٞ صح إن افديـ، يف اإلحداث بٚب يف هذا يدخؾ حْٔئذ ذفؽ،

 ٕخٔف ادًِؿ دظقة جقاز مـ أخرى أدفٜ ظِٔف يدل مٚ ظذ يدل ؾٓق شِّٜ أم

 مـ ـثر صٖن صٖنف ؾٓذا اؾساق ـؾ وظْد فَٚء ـؾ بًد شْٜ يتخذ أن أمٚ ادًِؿ،

 يف افٌالد بًض يف افهالة دبر ادهٚؾحٜ مثاًل  ـّثؾ افْٚس بًض يًٍِٓٚ افتل افٌدع

 افتزامف فُـ دظٚء ؾٓذا اهلل، تٌَؾ: فًٌض بًوٓؿ وؿقل مثاًل، إردن يف.. شقريٚ

 بٚفٌدظٜ افنٚضٌل اإلمٚم ئًّٓٚ افتل وافٌدظٜ افٌدع، مـ صؽ بال هق صالة ـؾ دبر

 .اإلوٚؾٜٔ

 ل، ادع: اؾساق ظْد أو تالق ظْد ادًِؿ ٕخٔف ادًِؿ ؿٚل إن: اجلقاب خالصٜ

ًٕٚ ذفؽ ؾًؾ دظقاتؽ، أو م أمٚ مٕٚع، ؾال أحٔٚ  مَْقفٜ شْٜ ـٖهنٚ تهٌح حتك ذفؽ افتزا

 .اإلوٚؾٜٔ افٌدظٜ بٚب يف تدخؾ حْٔئذ ؾٓل

 (00:11:60( /2) ـه4108 فًٚم ادديْٜ َٚءاتف)

 وادْاتبات اخلٌب دم( بَد أوا) لٍِة اشتخدام ملسو هيلع هللا ىلص هديف وـ

 ش.7 ص» شافًالم ظِٔف ؾًِف ،وادُٚتٌٚت اخلىٛ  يف، وبًد»

 ش.بًد أمٚ» بٍِظ فُـ، صحٔح

                                                           

: ؿٚل ظْف اهلل ريض ظّر ظـ أبٔف ظـ اهلل ظٌد بـ شٚمل ظـ اهلل ظٌٔد بـ ظٚصؿ ظـ: افٌٚب يف ادًروف ( 4)

رِة، يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل اشتٖذٕٝ ّْ ًُ  ! ".دظٚئؽ مـ! أخل يٚ تًْْْٚ ٓ:" وؿٚل ل، ؾٖذن اف

 [.جٚمًف ؿٔده. ]مٚجف ابـ شْـ وؤًػ داود أيب شْـ ؤًػ يف إفٌٚين افًالمٜ يوًٍف واحلديٞ
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212 

 وأختٓٚ، بُر أبك بْٝ أشامء مْٓؿ افهحٚبٜ مـ مجٚظٜ ظـ ذفؽ ورد وؿد

، ظٌٚس وابـ، خمرمٜ بـ وادًقر، افًٚظدى محٔد وأبق، تٌِٛ بـ وظّرو، ظٚئنٜ

 إوػ افًتٜ إحٚديٞ افٌخٚري أخرج وؿد، وجٚبر، أجوٚ ظٚئنٜ وظـ وأبقشٍٔٚن

 ش.بًد أمٚ: افثْٚء بًد اخلىٌٜ  يف ؿٚل مـ بٚب: »بَقفف هلٚ وترجؿ واحد مُٚن  يف

 اهلل ؾحّد افْٚس ؾخىٛ: »وؾٔف، افنّس ـًقف  يف ؾٓق: أشامء حديٞ أمٚ

 ـتٚبك  يف وخرجتف بتاممف شَتف وؿدش. احلديٞ... بًد أمٚ: »ؿٚل ثؿ أهِف هق بام

 .ش.افًُقف بهالة اخلٚص

 ثؿ ؾتنٓد: »وؾٔف، رموٚن  يف افسوايح صالة ؿهٜ  يف ؾٓق: ظٚئنٜ حديٞ وأمٚ

 ؾتًجزوا ظُِٔؿ تٍرض أن خنٔٝ فُْك، مُُٕٚؿ ظذ خيػ مل ؾٕ٘ف، بًد أمٚ: ؿٚل

 ش.ظْٓٚ

 ش.41 صش »افساويح صالة» رشٚفتك  يف خرجتف وؿد

، ؾًَّف بنكء أو بامل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أتك: »ؾَٚل تٌِٛ بـ ظّرو حديٞ وأمٚ

 ثؿ، ظِٔف وأثْك اهلل ؾحّد، ظتٌقا  ترك افذيـ أن ؾٌٌِف، رجٚٓ وترك رجٚٓ ؾٖظىك

 .ش.احلديٞش. بًد أمٚ: ؿٚل

 ؾتنٓد افهالة بًد ظنٜٔ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚم: »ؾَٚل محٔد أبك حديٞ وأمٚ

 ش.بًد أمٚ: ؿٚل ثؿ، أهِف هق بام اهلل ظذ وأثْك

 حغ ؾًًّتف ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚم: »ؾَٚل خمرمٜ بـ ادًقر حديٞ وأمٚ

 ش.بًد أمٚ: يَقل تنٓد

 جًِف جمِس آخر وـٚن، ادْز ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل صًد: »ؾَٚل ظٌٚس ابـ حديٞ وأمٚ

 ظِٔف وأثْك اهلل ؾحّد، دشّٜ بًهٚبٜ رأشف ظهٛ ؿد، مٌُْف ظذ مِحٍٜ متًىٍٚ

 ش.احلديٞش بًد أمٚ: ؿٚل ثؿ، إفٔف ؾثٚبقا ، إػ افْٚس أُّيٚ: ؿٚل ثؿ

ن أبك حدٞي وأمٚ ق شٍٚٔ ٌل ظـ هرؿؾ مع حتدثف  يف ضقيؾ حدٞي ٓؾ  ودظقتف ملسو هيلع هللا ىلص اْف

ٌل أن وؾٔفش، ؿدمٔف ظـ فًٌِٝ ظْده ـْٝ فق: »هرؿؾ ؿقل وؾٔف ؿ: »إفٔف ـٛت ملسو هيلع هللا ىلص اْف  اهلل ًب
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، اهلدى اتٌع مـ ظذ شالم، افروم ظئؿ هرؿؾ إػ ورشقفف اهلل ظٌد ُمّد مـ، افرحٔؿ افرمحـ

د أمٚ ٜٚي أدظقك ؾ٘ين، ًب  ش.احلدٞيش تًِؿ أشِؿ، اإلشالم بدظ

 ش.455 - 6/451» ومًِؿ،ـتٚبف أول يف افٌخٚري رواه

، احلديٞشظٚئنٜ يٚ، بًد أمٚ: »وؾٔف، اإلؾؽ ؿهٜ  يف ؾٓق: افثٚين ظٚئنٜ حديٞ وأمٚ

 .ش441-8/448» ـتٚبف آخر  يف ومًِؿ، وؽرهش افتًٍر» يف افٌخٚري رواه

...ش ظْٔٚه امحرت خىٛ إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن: »ؾَٚل جٚبر حديٞ وأمٚ

 رواه، احلديٞش. اهلل ـتٚب احلديٞ خر ؾ٘ن، بًد أمٚ: ويَقل: - وؾٔف - احلديٞ

 ش.وؽرهش 1/44» مًِؿ

: ؿٚل ظروة بـ هنٚم ظـش 4424ش »ادٍرد إدب»  يف افٌخٚري وروى، هذا

 .صحٔح وإشْٚدهش. بًد أمٚ: ؿٚل ؿهٜ إَوٝ ـِام، ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل رشٚئؾ رأجٝ»

 [ (7) رؿؿ حديٞ حتٝ افٌِٔؾ إرواء]

 بالدعاء اهلالل اشتّبال حْؿ

 وـؾ افٌَقر، بّثِف يًتٌَِقن ـام افدظٚء ظْد اهلالل افْٚس مـ ـثر يًتٌَؾ

 شبٚفهالة يًتٌَؾ مٚ إٓ بٚفدظٚء يًتٌَؾ ٓ أنف» نفأ افؼع يف تَرر حٚ جيقز، ٓ ذفؽ

 إذا: ؿٚل ظْف اهلل ريض ظع ظـ ش44/ 8/ 42» صٌٜٔ أيب ابـ روى مٚ أحًـ ومٚ

 شاهلل وربؽ ريب: يَقل ان أحدـؿ مـ يٍُل إٕام رأشف، إفٔف يرؾع ؾال اهلالل رأى

 ش...أـز اهلل: ويَقل يًسض وفُـ فِٓالل يْتهٛ أن ـره أنف»: ظٌٚس ابـ وظـ

 (.419 ص) افىٔٛ افُِؿ حتَٔؼ
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 بٕٗف التقفٗؼ كٗػ بادىٗئة، الدعاء تَٓٗؼ عـ ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل هنل

 لٓٔريض «اهلل صاء إن ضٖقر»: ققلف وبني

 افتقؾٔؼ ؾُٔػ بٚدنٔئٜ، افدظٚء تًِٔؼ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل هنل يف شٗال هْٚ :مداخِٜ

 فِّريض؟ش اهلل صٚء إن ضٓقر: »ؿقفف وبغ بْٔف

 ظُِٔؿ افًالم: »فِّقتك افًالم حديٞ يف ؿٚل ـام افتزك بٚب مـ هذا :افنٔخ

 بٚب مـ هذاش ٓحَقن بُؿ اهلل صٚء إن وإٕٚ وادًِّغ، ادٗمْغ مـ افديٚر أهؾ

 يف إمر وإتٓك صٚءه ؿد إمر ٕن اهلل: إػ ادنٔئٜ ًٌٕٜ بٚب مـ وفٔس افتزك،

ؾُّ : ﴿تًٚػ ؿقفف ـْ  ـُ ٚ َم َٓ َِْٔ  .[25:افرمحـ﴾ ]َؾٚنٍ  َظ

 (14b/00:41:49) افْقر رحِٜ



 الدعاء بعد الْجُ مشح
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 الدعاء بَد القجف وسح ورشوعٗة عدم

 تًٖخقه وٓ أـٍُؿ بٌىقن ؾٚشٖخقه اهلل، شٖختؿ إذا[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شبيٓقرهٚ

 ٓ»: بٍِظ مرؾقظٚ ظٌٚس ابـ حديٞ مـ آخر صٚهد وفِحديٞ [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؾرؽتؿ ؾ٘ذا»: آخره يف وزاد احلديٞ ،ش...أـٍُؿ بٌىقن اهلل شِقا .. .اجلدر تًسوا

 يًَقب بـ اهلل ظٌد ضريؼ مـ ش4186» داود أبق أخرجف. شوجقهُؿ هبٚ ؾٚمًحقا 

. ظٌٚس بـ اهلل ظٌد حدثْل افَرطل ـًٛ بـ ُمّد ظـ حدثف ظّـ إشحٚق بـ

 افىريؼ وهذا واهٜٔ ـِٓٚ ـًٛ بـ ُمّد ظـ وجف ؽر مـ احلديٞ هذا روي» :وؿٚل

  .شأجوٚ ؤًػ وهق أمثِٓٚ

 حًٚن ابـ صٚفح وؽره مٚجف ابـ شامه وؿد يًؿ مل افذي افرجؾ وظِتف: ؿِٝ

 ؾٓذه ذفؽ وظذ جدا ؤًػ وهق ش2211» شادنُٚة» ظذ تًَِٔل يف بْٔتف ـام

 افًالم ظٌد ابـ افًز ؿٚل فذفؽ وـٖنف. صٚهدا أن حتك هلٚ أجد ومل. مُْرة افزيٚدة

 . شجٚهؾ إٓ وجٓف يًّح ٓ»

 ؤًٍٜ ـٕٚٝ فق افزيٚدة وهذه ـٔػ ُمِف، يف فٔس ظِٔف ادْٚوي ؾٚظساض

 ادذـقر، ادًح اشتحٌٚب وهق ذظٔٚ حُام توّْٝ ٕهنٚ هبٚ افًّؾ جيز مل افًْد

 ظّر ابـ حديٞ فِزيٚدة صٚهدا يهِح ٓ شتٌْٔف! »جدا؟ ؤًٍٜ وهل ؾُٔػ

 ؾٔف ٕن. شوجٓف هبام يًّح حتك حيىٓام مل افدظٚء يف يديف رؾع إذا ـٚن»: مرؾقظٚ

 ـام. شأصؾ فف يُقن ٓ أن أخٚف مُْر حديٞ»: زرظٜ أبق وؿٚل بٚفقوع، متٓام

 أبٔف ظـ يزيد بـ افًٚئٛ حديٞ وٓ ش.2216» شادنُٚة» ظذ افتًِٔؼ يف بْٔتف

 بـ حٍص ظـ ؤًػ وهق هلًٜٔ ابـ ؾٔف ٕن ش.4192» داود أبق أخرجف. ٕحقه

 ظْف روى»: افذهٌل وؿٚل. احلٚؾظ ؿٚل ـام جمٓقل وهق وؿٚص أيب بـ ظتٌٜ بـ هٚصؿ

   .شهق؟ مـ يدرى ٓ وحده هلًٜٔ ابـ
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 إػ ش649 -641/ 22» شافٍتٚوى» يف تّٜٔٔ ابـ اإلشالم صٔخ أصٚر وؿد

 :وؿٚل ادًح، حديٞ وًػ

 .شحجٜ هبٚ تَقم ٓ حديثٚن أو حديٞ إٓ ؾٔف فٔس إذ»

 .ؾراجًف افدظٚء، يف يديف رؾع ملسو هيلع هللا ىلص ظْف صح أنف وأؾٚد

 (.145-144/ 2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الدعاء بَد بالٗديـ ادسح حْؿ

 افدظٚء؟ بًد بٚفٔديـ ادًح بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

 حديٞ يف جٚء افًْٜ يف صحٔح أصؾ فف فٔس افدظٚء بًد افٔديـ مًح :افنٔخ

 .ؤًػ

 صٔخ؟ يٚ بدظٜ ًٕتزه :افًٚئؾ

 .بدظٜ ؾٓق ؤًػ احلديٞ أن ظرؾٝ إذا صؽ ٓ إيف، :افنٔخ

 (46 -وإثر احلديٞ أهؾ مقؿع-جدة ؾتٚوى) 

 بدعة؟ الدعاء بَد القجف وسح هؾ

 بدظٜ؟ أهق افدظٚء بًد افقجف دًح بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

 ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ يًّؾ افدـتقر حُٚيٜ ظذ إٓ يؼع ٓ :افنٔخ

 .إظامل

 إظامل ؾوٚئؾ يف ٓ بف يًّؾ ٓ افؤًػ احلديٞ شَِْٕٚهٚ» ٕحـ حُٚيٜ هذه 

 بٕٔٚف ظـ يًجز افذي افدؿٔؼ افٌٔٚن مـ رء، يَٚل أن يُّـ مٚ ـؾ إحُٚم يف وٓ

 مجِٜ افؤًػ احلديٞ : وهق افًِؿ، ضالب ظـ ؾوال، افًِؿ أهؾ بًض ربام

 يف بف يًّؾ اجلِّٜ هذه، بف يًّؾ خزه مٌتدأ افؤًػ احلديٞ، وخزيٜ ابتدائٜٔ
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 ؿٌؾ افثٚبتٜ إظامل ؾوٚئؾ يف مًْك هؾ إظامل ؾوٚئؾ يف بف يًّؾ إظامل ؾوٚئؾ

 بٚحلديٞ ؾؤِتٓٚ ثٌتٝ افتل إظامل ؾوٚئؾ يف أم افؤًػ؟ بٚحلديٞ افًّؾ

 ؟افؤًػ

 افًّؾ يُقن ٓ ؾحْٔئذ صحٔح مًْك ؾٓذا: إول ادًْك ادَهقد ـٚن إن

 إظامل ؾوٚئؾ مـ إظامل هذه ـقن أثٌٝ بام افًّؾ يُقن وإٕام افؤًػ بٚحلديٞ

 ؾّٔٓف،افدؿٜ مـ فؾٔ حٚ يًْل افًٍٍِٜ ينٌف افْٚس فًٌض بٚفًٌْٜ اظتَٚدي يف ؾٓذه

 حديٞ اشّف رء إػ بحٚجٜ فًْٚ ؾٚدخرج ،أخريـ يٍّٓف وٓ افْٚس بًض

 .ؤًػ

 يف يًَقن اإلضالق ظذ افؤًػ بٚحلديٞ افًّؾ جئزون افذيـ أن وبخٚصٜ

 :وهل حئك افدـتقر افٍـ أهؾ إفٔٓٚ أصٚر ذظٜٔ خمٚفٍٜ

 إحٚديٞ يروون إظامل ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ ًّؾاف بدظقى أهنؿ

 وحْٔئذ،وبٕٔٚٚ فِْٚس تًِٔام افوًػ ذفؽ ئٌْقن وٓ،وًٍٓٚ ويُتّقن افؤًٍٜ

 مل مٚ ظع تَقل مـ» :افًالم ظِٔف ؿقفف وهل جدا خىرة ظِّٜٔ منُِٜ يف يًَقن

 ش.افْٚر مـ مًَده ؾِٔتٌقأ  أؿؾ

 بًض شًّف مٚ ـؾششّع مٚ بُؾ حُيدث أن ـذبٚ ادرء ـٍك» افًالم ظِٔف وؿقفف

 افتًٚهؾ هبذا أهنؿ صؽ ٓش اهلل رشقل ؿٚل» :ؿٚفقا  ـتٚب يف ؿرؤوه أو حديثٚ افْٚس

 ـؾ يُقن أن يُّـ ٓ بداهٜ وأنف ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ظذ افُذب يف وؿًقا  ؾَد افروايٜ يف

 يرمل افذي اخلىٖ وهذا ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ ثٚبتٚ يُقن أن شًّقه أو ؿرؤوه حديٞ

 افَٚظدة تِؽ أشٌٚبف أظيؿ مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظذ افُذب يف ويقؿًٓؿ هٗٓء

 هذه يف جٚء ؾَد ؾِذفؽ،إظامل ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ يًّؾ ادزظقمٜ

 : فألئّٜ دظقات ثالث أو أؿقال ثالثٜ افَٚظدة

 إظامل ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ ُيًّؾ ٓ : افهحٔح وهق إول افَقل

 وًٍف؟ ـتامن مع بف افًّؾ جيقز ؾُٔػ وًٍف بٌٔٚن إٓ احلديٞ روايٜ جيقز ٓ ٕنف
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 ـتامن مع بف افًّؾ جيقز ـٔػ وًٍف بٌٔٚن إٓ افؤًػ احلديٞ روايٜ جيقز ٓ

 وًٍف؟

 افٌٚيٜ ظذ افقشِٜٔ جمرى جيري بف فًِّؾ بٚفًٌْٜ احلديٞ روايٜ أن صؽ ٓ

 مـ ؾٚئدة ٓ؟يهع وٓ يتقوٖ إًٕٚن ؾٚئدة ؾام افهالة مع افقوقء جمرى جيري

 .إؿؾ ظذ ادُتقبٜ يهع أن ظِٔف وجٛ تقوٖ إذا فُْف،ذفؽ

، افٌٚيٜ مع افقشِٜٔ جمرى جيري بف افًّؾ مع احلديٞ ؾروايٜ َٕقل وـذفؽ

 افٌٚيٜ،افَرآن ؿراءة افقشِٜٔ،بٚحلديٞ افتحديٞ افقشِٜٔ،افتحديٞ هق افقشِٜٔ

 بٔٚن مع إٓ افؤًػ احلديٞ روايٜ جيقز ٓ ـٚن ؾ٘ذا.. وهُذا ،بٚفَرآن افًّؾ

 أتٔٚ اثْٚن ؾٔٓٚ ينؽ ٓ حََٜٔ هذه وًٍف بٔٚن دون بف افًّؾ جيقز ؾُٔػ وًٍف

 احلديٞ ٕروي ٕحـ حًْٚ:ؿٚئؾ يَقل ؾَد ـذفؽ إمر ـٚن ؾ٘ذا ،وؾٓام فٌٚ ظَال

 : اثْٚن أمران هْٚ حٚء.إظامل ؾوٚئؾ يف بف وًّٕؾ وًٍف وٌٕغ افؤًػ

 .افؤًٍٜ بٕٚحٚديٞ تثٌٝ ٓ إظامل ؾوٚئؾ أن  :إول إور

 حديٞ هذا ادْٚبر رؤوس ظذ وبخٚصٜ افًٚمل يَقل أن جمرد :الثاين والمء 

 بف يًِّقن ـِٓؿ افْٚس ووجدت إظامل ؾوٚئؾ يف بف افًّؾ جيقز ؤًػ

 ممٚ..ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ظـ صح مٚ أمثٚفْٚ مـ ؽرهؿ ؿٚئؾ ـًِٚن حٚهلؿ فًٚن وشُٔقن

 افرشقل ظـ صح مٚ ؾحًٌْٚ ظّال بف حئط أن افْٚس أظٌد يًتىٔع ٓ فِْٚس شْف

 يَقم وافٌٚؿل بف َٕقم أن ًٕتىٔع ٕحـ افذي افَِٔؾ افَدر مْف وئٍُْٚ افًالم ظِٔف

 يثَؾ ـٚراوأذ وأورادا وآدابٚ شْْٚ افْٚس ظذ ٕزيد أن أمٚ أخريـ افْٚس بًض بف

 افؤًٍٜ إحٚديٞ ٕؼ مٍٚشد مـ احلََٜٔ يف ؾٓذا..افْٚس ظذ اإلشالم محؾ

 .افًجٌٜٔ ادِِٜٓٓ افَٚظدة هذه مع مَروٕٜ وبخٚصٜ

 اهلل ـَقل، ؿٚظدة تًٌَف ٕنف افؤًػ بٚحلديٞ ًّٕؾ ٕحـ يَقفقن :افًٚئؾ

ُِقا ﴿  تًٚػ ًَ ؿْ  اخْلَْرَ  َواْؾ ُُ َِ ًَ ُِِحقن َف ٍْ  مـ ؾٔف مٚ مع اخلر ؾٔف احلديٞ وهذا﴾ُت

 .مثٌٝ ؾٓق افوًػ
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 أرضب أنٚ،تٍهٔال جيري ؾٔام ٕحتٚج فُـ شٌؼ وبٕٔٚف مردود ـالم هذا :افنٔخ

 وحيٞ ؿزه يف  يقوع حْٔام ادٔٝ أن افًْٜ يف ثٌتٝ فَد افُالم هذا خىٖ فٌٔٚن مثال

 هذه صْػ بًوٓؿ ،حثٔٚت ثالث هْٚك ـٚن مـ حيثقا  أن افًْٜ مـ افساب ظِٔف

ٚ﴿ : إوػ احلٞ يف تًٚػ بَقفف ربىٓٚ و احلثٔٚت َٓ ؿْ  ِمْْ ـُ َْٚ َْ َِ ٚ َخ َٓ ؿْ  َوؾِٔ ـُ ًُِٔد ُٕ ٚ َٓ  َوِمْْ

ؿْ  ُُ  بٚحلديٞ يًّؾ :ؿٚل ،يهح  مل ؤًػ حديٞ هذا :هلؿ ؿٔؾ ﴾ُأْخَرى َتَٚرةً  ُْٕخِرُج

 يف أنؽ إظامل ؾوٚئؾ مـ أن فؽ أجـ مـ َٕقل أن ،إظامل ؾوٚئؾ يف افؤًػ

ٚ﴿ تَقل إول احلٞ َٓ ؿْ  ِمْْ ـُ َْٚ َْ َِ ٚ﴿: افثٕٜٚٔ يف﴾ َخ َٓ ؿْ  َوؾِٔ ـُ ًُِٔد  افثٚفثٜ يف﴾ ُٕ

﴿ٚ َٓ ؿْ  َوِمْْ ُُ  احلؼ ،إظامل ؾوٚئؾ مـ هذا أن فُؿ أجـ مـ ؟﴾ُأْخَرى َتَٚرةً  ُْٕخِرُج

 يف جيقز ٓ وهذا افؤًٍٜ بٕٚحٚديٞ إظامل ؾوٚئؾ تثٌتقن أنُؿ أؿقل واحلؼ

 .اإلشالم

 (46 -وإثر احلديٞ أهؾ مقؿع-جدة ؾتٚوى) 

 الدعاء بَد القجف وسح حْؿ

 حجر ابـ احلٚؾظ أن ذـروا افدظٚء، بًد بٚفراحتغ افقجف دًح بٚفًٌْٜ :افًٗال

 افزبر، ابـ حلديٞ وـذا ظِٔف، مقؿقؾًٚ  ظْٓام اهلل ريض ظّر ابـ حلديٞ حًْف

 ؾًِف، مـ ظّر ابـ يَقفقن خمٚفػ، ٓ إذا ادؼوظٜٔ، إثٌٚت يف يٍُل هذا: يَقل

 أحد ظـ يهح ومل افهحٚبٜ، مـ اثْٚن ؾٓذان ؾًِف، مـ افزبر بـ اهلل ظٌد وـذفؽ

 هذا هؾ افدظٚء، بًد افقجف ظذ ادًح مؼوظٜٔ إثٌٚت يف ـٚيف هذا ؾٓؾ خالؾٓام،

 صحٔح؟

 .جمّؾ بجقاب أن أجٔٛ أنٚ :افنٔخ

 يًّحٚن ـٕٚٚ أهنام إًٍٓٚ  شّٔتٓام افذيـ افهحٚبٔغ ظـ ثٌٝ أنف أن أشتحي ٓ

 .بف أؿقل ؾٖنٚ ذفؽ ثٌٝ إن افدظٚء، بًد براحتٔٓام وجقمهٚ

ًٚ  يهحح ٓ ذفؽ وفُـ  ادَهقد ـٚن ؾ٘ذا ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ مرؾقظًٚ  حديث
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 ظـ ذفؽ ثٌٝ إذا افدظٚء، بًد بٚفٍُغ افقجف مًح ذظٜٔ يثٌٝ هؾ: بٚفًٗال

 .أن أشتحيه ٓ مٚ ؾٓذا ذفؽ، ٌٝث هؾ وأظْل افهحٚبٔغ،

 (00: 02: 26/ 186/ وافْقر اهلدى)

 ورشوع؟ هق هؾ الدعاء بَد القجف وسح

 ٕتحدث هذا مؼوظٜٔ: يًْل افدظٚء، بًد افقجف دًح صٔخ يٚ بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 ؟[ثٚبٝ] أو بدظٜ أهق ظْف

 ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ يًّؾ: افدـتقر حُٚيٜ ظذ إٓ يؼع ٓ :افنٔخ

 [.رددٕٚهٚ] ٕحـ حُٚيٜ هذه إظامل،

 مٚ ـؾ إحُٚم، يف وٓ إظامل ؾوٚئؾ يف ٓ بف يًّؾ ٓ افؤًػ احلديٞ

 افًِؿ، أهؾ بًض ربام بٕٔٚف ظـ يًجز افذي افدؿٔؼ افٌٔٚن مـ رء يَٚل أن يُّـ

 احلديٞ وخزيٜ، ابتدائٜٔ: مجِتٚن افؤًػ احلديٞ وهق افًِؿ، ضالب ظـ ؾواًل 

 هؾ إظامل، ؾوٚئؾ يف بف يًّؾ.. اجلِّٜ هذه بف يًّؾ: خزه مٌتدأ،: افؤًػ

 إظامل ؾوٚئؾ أم افؤًػ، بٚحلديٞ افًّؾ ؿٌؾ افثٚبتٜ إظامل ؾوٚئؾ يف مًْك

 مًْك وهذا إول ادًْك ادَهقد ـٚن إن افؤًػ؟ بٚحلديٞ ؾؤِتٓٚ ثٌتٝ افتل

 ـقن أثٌٝ بام افًّؾ يُقن وإٕام افؤًػ بٚحلديٞ افًّؾ يُقن ٓ ؾحْٔئذ صحٔح،

 حٚ ينٌف افْٚس فًٌض بٚفًٌْٜ اظتَٚدي يف ؾٓذه إظامل، ؾوٚئؾ مـ إظامل هذه

 إػ بحٚجٜ فًْٚ: ؾٚدخرج أخرون، يٍّٓف وٓ افْٚس بًض ؾٍّٔٓف افدؿٜ، مـ ؾٔف

 افؤًػ بٚحلديٞ افًّؾ جئزون افذيـ أن وبخٚصٜ ؤًػ، حديٞ اشّف رء

ٚ إفٔف أصٚر ذظٜٔ خمٚفٍٜ يف يًَقن اإلضالق ظذ ًٍ  إهنؿ: وهل حئك افدـتقر إٓ

 افؤًػ احلديٞ يروون إظامل ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ افًّؾ بدظقى

ًٕٚ، فِْٚس تًِٔاًم  افوًػ ذفؽ ئٌْقن وٓ وًٍٓٚ ويُتّقن  يف يًَقن وحْٔئذ وبٔٚ

 ؾِٔتٌقأ  أؿؾ مل مٚ ظع تَقل مـ» :افًالم ظِٔف ؿقفف وهل جًدا خىرة ظِّٜٔ منُِٜ

 ـِامش شّع مٚ بُؾ حيدث أن ـذًبٚ ادرء ـٍك: »افًالم ظِٔف وؿقفف ،شافْٚر مـ مًَده
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 أهنؿ صؽ ٓ اهلل، رشقل ؿٚل: ؿٚفقا  ـتٚب يف ؿرؤوه أو حديًثٚ افْٚس بًض شّع

 ٓ بداهٜ ٕنف :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظذ افُذب يف وؿًقا  ؾَد افروايٜ يف افتًٚهؾ هبذا

 وهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ ثٚبًتٚ يُقن أن شًّقه أو ؿرؤوه حديٞ ـؾ يُقن أن يُّـ

 أشٌٚبف أظيؿ مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظذ افُذب يف ويقؿًٓؿ هٗٓء يروي افذي اخلىٖ

 .إظامل ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ يًّؾ: ادزظقمٜ افَٚظدة تِؽ

 :فألئّٜ أؿقال ثالثٜ افَٚظدة هذه يف جٚء ؾَد ؾِذفؽ

 إظامل: ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ يًّؾ ٓ: افهحٔح وهق إول افَقل

 ـتامن مع بف افًّؾ جيقز ؾُٔػ وًٍف، بٌٔٚن إٓ احلديٞ روايٜ جيقز ٓ ٕنف

 مع افقشِٜٔ جمرى جيري بف فًِّؾ بٚفًٌْٜ احلديٞ روايٜ أن صؽ ٓ! وًٍف؟

 ٓ! يهع؟ وٓ يتقوٖ إًٕٚن ؾٚئدة ؾام افهالة، مع افقوقء جمرى جيري.. افٌٚيٜ

 ـذفؽ إؿؾ، ظذ ادٍروض يهع أن ظِٔف وجٛ تقوٖ إذا فُْف ذفؽ، مـ ؾٚئدة

 روايٜ: افقشِٜٔ افٌٚيٜ، مع افقشِٜٔ جمرى جيري بف افًّؾ مع احلديٞ روايٜ: َٕقل

 افًّؾ: افٌٚيٜ ؿرآن، ؿراءة: افقشِٜٔ.. بٚحلديٞ افتحديٞ: افقشِٜٔ.. احلديٞ

 ؾُٔػ وًٍف، بٔٚن مع إٓ افؤًػ احلديٞ روايٜ جيقز ٓ ؾ٘ذا وهُذا، بٚفَرآن،

ًٌٚ ظَاًل  أوتٔٚ اثْٚن ؾٔٓٚ صؽ ٓ حََٜٔ هذه! وًٍف؟ بٔٚن دون بف افًّؾ جيقز  وف

 .وؾٓاًم 

 وٌٕغ افؤًػ احلديٞ ٕروي ٕحـ: ؿٚئؾ يَقل ؾَد ـذفؽ إمر ـٚن وإذا

 ؾوٚئؾ أن: إول إمر: اثْٚن أمران هْٚ جٚء إظامل، ؾوٚئؾ يف بف وًّٕؾ وًٍف

 .افؤًٍٜ بٕٚحٚديٞ تثٌٝ ٓ إظامل

 حديٞ هذا: ادْٚبر رؤوس ظذ وبخٚصٜ افًٚمل يَقل أن جمرد: افثٚين افقء

 بف يًِّقن ٓ ـِٓؿ افْٚس ؾقجدت إظامل، ؾوٚئؾ يف بف افًّؾ جيقز ؤًػ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظـ صح مٚ أمثٚفْٚ، مـ ؽرهؿ ؿٚل ـًِٚن حٚهلؿ فًٚن وشُٔقن

 افٌْل ظـ صح مٚ أنف: ادٌرب صالة بًد ادحٚرضة يف ذـرٕٚ ـام ـٍٚيٜ وؾٔف ؽْٜٔ ؾٔف
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 ظـ صح مٚ ؾحًٌْٚ ظّاًل  بف حئط أن افْٚس أظٌد يًتىٔع ٓ فِْٚس َشَْفُ  ممٚ ملسو هيلع هللا ىلص

 بف يَقم وافٌٚؿل بف َٕقم أن ًٕتىٔع ٕحـ افذي مْف وئٍُْٚ افًالم ظِٔف افرشقل

 محؾ ٕثَؾ وأذـًٚرا وأوراًدا وآداًبٚ شًْْٚ افْٚس ظذ ٕزيد أن أمٚ أخريـ، افْٚس بًض

 افؤًٍٜ إحٚديٞ ٕؼ مٍٚشد مـ احلََٜٔ يف ؾٓذا مٔن، وهق افْٚس ظذ اإلشالم

 .اهلزيِٜ ادِِٜٓٓ افَٚظدة هذه مع مَروٕٜ وبخٚصٜ

 ٕنف افؤًػ: بٚحلديٞ ًّٕؾ ٕحـ: يَقفقن هذا، ظذ يؤٍقن :مداخِٜ

ُِقا ﴿ :تًٚػ اهلل ـَقل ؿٚظدة ًَ ؿْ  اخْلَْرَ  َواْؾ ُُ َِ ًَ ُِِحقنَ  َف ٍْ  وهذا [77:احلٟ﴾ ]ُت

 وًػ؟ مـ ؾٔف مٚ مع خر، إػ يدظق احلديٞ

 أرضب أنٚ: تٍهٔاًل  يٌدو ؾٔام حيتٚج فُـ شٌؼ وبٕٔٚف مردود، ـالم هذا :افنٔخ

 وُّيٚل ؿزه يف يقوع حْٔام ادٔٝ أن افًْٜ يف ثٌٝ فَد: افُالم هذا خىٖ فٌٔٚن مثاًل 

 هذه صْػ بًوٓؿ حثٔٚت، ثالث هْٚك ـٚن مـ حيثقا  أن افًْٜ مـ افساب، ظِٔف

ٚ: ﴿إوػ احلثٜٔ يف تًٚػ بَقفف ووٌىٓٚ احلثٔٚت َٓ ؿْ  ِمْْ ـُ َْٚ َْ َِ ٚ َخ َٓ ؿْ  َوؾِٔ ـُ ًُِٔد ُٕ ٚ َٓ  َوِمْْ

ؿْ  ُُ : ؿٚل يهح، مل ؤًػ حديٞ هذا: هلؿ ؿٔؾ [66:ضف﴾ ]ُأْخَرى َتَٚرةً  ُْٕخِرُج

 ؾوٚئؾ مـ أن فؽ أجـ مـ: َٕقل أن إظامل، ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ يًّؾ

ٚ: ﴿تَقل إوػ احلثٜٔ يف أنؽ إظامل َٓ ؿْ  ِمْْ ـُ َْٚ َْ َِ ٚ: ﴿افثٕٜٚٔ يف [66:ضف﴾ ]َخ َٓ  َوؾِٔ

ؿْ  ـُ ًُِٔد ٚ: ﴿وافثٚفثٜ [66:ضف﴾ ]ُٕ َٓ ؿْ  َوِمْْ ُُ  أجـ مـ.. [66:ضف﴾ ]ُأْخَرى َتَٚرةً  ُْٕخِرُج

 أظامل ؾوٚئؾ تثٌتقن إُٕؿ: أؿقل واحلؼ احلؼ إظامل؟ ؾوٚئؾ مـ هذا أن فُؿ

 .اإلشالم يف جيقز ٓ ؾٓذا افؤًٍٜ، بٕٚحٚديٞ

 (00:11:42/ 5 – جدة ؾتٚوى)



 الدعاء حال الٔدًٓ زفع
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 اليٓقات ودبر اجلَٔة دم الدعاء دم الٗديـ رفع

 ودبر اجلًّٜ، صالة يف افدظٚء يف افٔديـ رؾع يف رأجُؿ مًروف :مداخِٜ

 افًٌد مـ فًٔتحٔل اهلل إن»: ملسو هيلع هللا ىلص ـَقفف افًٚمٜ إدفٜ وفُـ ادُتقبٚت، افهِقات

تر ،شصٍراً  يردمهٚ أن يديف إفٔف رؾع إذا  ةافهال ظِٔف افٌْل ظـ إحٚديٞ وتقا

 ـقٕف مع اجلًّٜ صالة يف افدظٚء يف افٔديـ رؾعؾ افدظٚء، يف افٔديـ برؾع وافًالم

 افًٚمٜ آدفٜ يف خؾدي دظٚء

ًٚ  أمٚمْٚ يٍتح افًٗال هذا :افنٔخ ًٚ  بحث  ِٕخهف أن ًٕتىٔع جدًا، هٚمًٚ  أصقفٔ

 :افتٚفٜٔ بٚفًٌٚرة

 أن ًِٕؿ وٕحـ ـثرة، جزئٔٚت يتوّـ -صحٔح ضًًٌٚ - ظٚم ٕص جٚءٕٚ إذا

 افزمٚن، مـ مٙ ؾٔام ظِٔف ادًِّغ ظّؾ جير مل افًٚم افْص هذا أجزاء مـ جزءاً 

 .افًٚم افْص حتٝ داخؾ وهق بف افًّؾ فْٚ أججقز

 ظذ ختٍك ٓ افتل افيٚهرة إظامل مـ اجلزء هذا ـٚن إن: ذفؽ ظذ جقايب

 افهٚفح، افًِػ ظـ يَْؾ مل ثؿ َِٕف، ظذ ظٚدة أجوًٚ  افدواظل تتقؾر ثؿ ظٚدة، افْٚس

 أو أجديُؿ بغ وادثٚل افًٚم، افْص حتٝ يدخؾ افذي اجلزء هبذا افًّؾ فْٚ جيقز ؾال

 .هذا أخقٕٚ أخَٚه أن بًد شًُّؿ حتٝ

 هذه أجدُّيؿ، يرؾًقن واجلٚفًقن خيىٛ واإلمٚم اجلًّٜ يقم افٔديـ رؾع مثؾ

 مل ؾ٘ذا َِٕف، إػ افدواظل فتقؾرت إًٍٓٚ  ؿِٝ ـام ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظٓد يف وؿًٝ فق طٚهرة

 .يًٍؾ مل أنف ظذ دل يَْؾ

ه ؿِام إول ادثٚل ٕن ذفؽ إول، ادثٚل مـ أهؿ افثٚين ادثٚل وفًؾ ـذفؽ  ٕرا

 افثٚين ادثٚل أمٚ اخلىٌٚء، إئّٜ بًض مـ أو اخلىٌٜ، يف اجلٚفًغ افْٚس مـ شقاء

 .إٓتنٚر ـثر ؾٓق ذفؽ، مـ افًُس ؾًذ

 مثالً  افًك صالة بًد مجٚظٜ، افهالة بًد افدظٚء وهق جدًا، صٚئع افثٚين ادثٚل



   رؾع افٔديـ حٚل افدظٚء   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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ًٚ، افًٚئؾ ذـرهٚ افتل افًٚمٜ إدفٜ يف يدخؾ ممٚ أجوًٚ  هذا افٍجر، صالة أو  ؾٓؾ إٍٓ

 يؼع؟

 افٌْل ـٚن وإٕام أصحٚبف، وٓ ذفؽ، ؾًؾ مٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن يؼع: ٓ :اجلقاب

 ـٕٚقا  ؾام اجلٚفًقن أمٚ افًالم، ظِٔف ب٘صًٌف ينر أن ظذ يزيد ٓ اخلىٌٜ يف ملسو هيلع هللا ىلص

 افًَٔٚ ؾٔٓٚ يىِٛ ودظٚ اشتًَٚء خىٌٜ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل خىٛ إذا ؾٔام إٓ أجدُّيؿ يرؾًقن

 خىٌتف، يًًّقن هؿ افذيـ وـذفؽ هذه، واحلٚفٜ يديف يرؾع ؾٓق وجؾ، ظز اهلل مـ

 دخؾ حْٔام مجًٜ يقم خيىٛ ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ومًِؿ افٌخٚري صحٔح يف جٚء ـام

 وافًٔٚل إمقال هُِٝ! اهلل رشقل يٚ»: ؾَٚل ادًجد، أبقاب مـ بٚب مـ رجؾ

 شإبىٚه بٚن حتك يديف وافًالم افهالة ظِٔف ؾرؾع فْٚ، اهلل ؾٚدع إمىٚر، ؿِٜ مـ

 ورؾًقا  افْٚس وأمـ اشَْٚ،! مهللا اشَْٚ! مهللا»: وؿٚل افٔديـ، رؾع يف مْف مٌٚفٌٜ

 .شأجدُّيؿ

 ذهٛ احلديٞ هذا ومـ افًٚرض، إمر هذا يف افًالم افهالة ظِٔف هذا ؾًؾ

 اخلىٛ شٚئر يف أمٚ افهالة، دون ؾَط بٚفدظٚء آشتًَٚء جقاز إػ افًِامء بًض

 أن مًِؿ صحٔح يف ورد وفذفؽ يديف، يرؾع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن ؾام اجلًّٜ، خىٛ

 يف يديف يرؾع إمقيغ افقٓة أحد رأى حٚ رؤيٌٜ ابـ اشّف أطـ افهحٚبٜ أحد

 ظذ يزيد ومٚ خيىٛ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأجٝ فَد افٔديـ، هٚتغ اهلل ؿٌح: ؿٚل اخلىٌٜ،

 .ب٘صًٌف اإلصٚرة

 جيقز ٓ افًٚم افْص أجزاء مـ جزء خالف ظذ جرى ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ ظّؾ: إذاً 

: مثٚفغ ظـ حتدثْٚ أن ؾْحـ افًٚم، بٚفْص اجلزء هذا ذظٜٔ ظذ آشتدٓل

 بًد وادَتديـ اإلمٚم مـ افٔديـ رؾع وأخر اجلًّٜ، يقم يف افٔديـ رؾع أحدمهٚ

 .خٚصٜ بهقرة افٍجر وصالة افًك صالة افهالة، مـ افٍراغ

 افَٚظدة هبذه واهتاممُؿ صًقرـؿ يٌْف فًِف مثًٚٓ  إفُٔؿ أؿدم أن أريد فُْل

 بف تًٚهِقا  رء ظذ اظتٚدوا إذا أهنؿ افْٚس ضًٌٜٔ مـ ٕن افًٚبَغ: ادثِغ مـ أـثر

،  بٚدثٚل واحد احلُؿ أن مع ؾًٔتُْروٕف، جديد، بّثٚل ؾقجئقا  إذا أمٚ وتًُٚمقا
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 أمراً  ؾهٚر افٍْقس، اظتٚدتف افَديؿ ادثٚل أن إمر يف مٚ ـؾ اجلديد، وادثٚل افَديؿ

 .بٚفُْر افْٚس خٚصٜ حتك افْٚس يتقجف ظٚد ؾام مًتٚدًا،

 ظذ اهلل يد»: افًالم ظِٔف ؿقفف مْٓٚ ظٚمٜ ٕهقص ظْدٕٚ أريده، افذي ادثٚل

 . شاجلامظٜ

 وهق أٓ إول، افْص هذا مـ شٖذـره افذي بٚدثٚل أخص آخر ٕص وظْدٕٚ

 مـ أزـك افثالثٜ وصالة وحده، صالتف مـ أزـك افرجؾ صالة»: افًالم ظِٔف ؿقفف

 .وافٍوؾ إجر زاد ـِام افًدد، زاد ـِام شوهُذا.. افرجِغ صالة

 حل: افهالة دْٚدي اشتجٚبٜ ادًٚجد إػ افْٚس يدخؾ: ـٚفتٚل هق ادثٚل ؾٚٔن

 افًْٜ فٔهع ادًجد مـ ٕٚحٜٔ مْٓؿ ؾرد ـؾ ؾْٔتحل افٍالح، ظذ حل افهالة، ظذ

 ؿٚل ؾرادى، افٌَِٜٔ افًْٜ يهِقن افذيـ افْٚس جيّع أن فف بدا رجالً  أن ؾِق افٌَِٜٔ،

 ظذ اهلل يد»: افًٚبَغ بٚحلديثغ واحتٟ مجٚظٜ، فْهع تًٚفقا ! افْٚس أُّيٚ: هلؿ

 هذا اشتدٓفف أجُقن شوحده صالتف مـ أزـك افرجؾ مع افرجؾ صالة».. شاجلامظٜ

،ًٚ  يُقن افًٗال، يف جٚء ـام اإلضالق ظذ بٚفًّقم بٚٓشتدٓل ُتًؽ مـ صحٔح

ًٚ، اشتدٓفف  يف هلٚ أصؾ ٓ بٖهنٚ أؿىع أنٚ مجٚظٜ فِْٚس ٕؼع ذفؽ وظذ صحٔح

 خٚصٜ اإلًٕٚن هذا هبام اشتدل افذيـ احلديثغ ظـ اجلقاب ؾُٔػ اإلشالم،

 .شوحده صالتف مـ أزـك افرجؾ مع افرجؾ صالة»: افثٚين احلديٞ

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أصحٚب إن: وَٕقل هبٚ، هنتؿ ٕحـ افتل افًِّٜٔ افًْٜ تتدخؾ هْٚ

فف فْٚ َِٕقا   أصحٚب ـٚن هؾ تٍهِٜٔٔ، بهقرة وحٔٚتف وأؾًٚفف افًالم ظِٔف أؿقا

  مجٚظٜ؟ صِقهٚ أم مٍْرداً  افًْٜ مْٓؿ ـؾ صذ ادًجد دخِقا  حغ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 .مجٚظٜ افًْٜ يهِقن ـٕٚقا  بٖهنؿ يَقل افًِؿ أهؾ مـ أحد ٓ

 يُقن إخرى، افًْـ يف ؿس ذفؽ وظذ افٌَِٜٔ افًْٜ صالة يف افتجّٔع: إذاً 

 افًٚم افْص هذا أن ذفؽ يف وحجتْٚ ظٚم، ٕص حتٝ تدخؾ أهنٚ وفق والفٜ، بدظٜ

 :افًِؿ أهؾ يَقل ذفؽ أجؾ ومـ ظِٔٓٚ، افًِػ ظّؾ جير مل اجلزئٜٔ هذه بخهقص
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 خِػ مـ ابتداع يف ذ وـؾ       شِػ مـ اتٌٚع يف خر وـؾ

 ظّٝ افتل افُثرة افٌدع هذه أن ادًٖخٜ، هذه هل افتل افٌدظٜ هذه أن واحلََٜٔ

 آشتدٓل أصِٓٚ إٕام وأجْٚشٓٚ، أصُٚهلٚ اختالف ظذ اإلشالمٜٔ افٌالد

 أبق افنٚضٌل اإلمٚم أحًـ ؾَد وفذفؽ افًّؾ، ظِٔٓٚ جير مل افتل بٚفًّقمٚت

 :ؿًّغ إػ افٌدظٜ ؿًؿ حْٔام آظتهٚم ـتٚبف يف اهلل رمحف افنٚضٌل إشحٚق

 .صددهٚ يف أن وفًْٚ احلََٜٔٔ، بٚفٌدظٜ شامهٚ :إول الّسؿ

 .أن مقوقظٓٚ يف وٕحـ اإلوٚؾٜٔ، افٌدظٜ هل :الثاين والّسؿ

 جٕٚٛ مـ إفٔٓٚ ٕيرت إذا افتل هل اإلوٚؾٜٔ افٌدظٜ: افنٚضٌل اإلمٚم يَقل

 وييب مؼوظٜ، ؽر وجدهتٚ آخر جٕٚٛ مـ إفٔٓٚ ٕيرت وإذا مؼوظٜ، وجدهتٚ

ًٚ، ذـرهتٚ أن مْل شٌؼ ادّٜٓ إمثِٜ بًض ذفؽ ظذ  مٚ وهل اشتٍدهتٚ، ومْف إٍٓ

 احلديٞ يف جٚء ـام افًْٜ يف افهالة ختؿ افهالة، بختؿ افٌالد بًض يف يًّك

 أهؾ ظْد أمٚ افهالة، ختؿ هق هذا شافتًِٔؿ وحتِِٔٓٚ افتٌُر حتريّٓٚ»: افهحٔح

 مـ ادٌِغ أو اإلمٚم يَِـ أن مـ بد ٓ بؾ افًالم، هبذا افهالة ختّٝ مٚ افٌدظٜ

ًٚ [ 4:اإلخالص﴾ ]َأَحدٌ  اّلَلُ  ُهقَ  ُؿْؾ ﴿ ـزوا، امحدوا، شٌحقا،: خٍِف  مٚ.. ثالث

 وبذفؽ دظٚءه، ظذ ويٗمْقن ويدظق، يديف يرؾع ثؿ اإلمٚم، يٌدأ حتك بقء يٌدءون

 .افهالة ختتؿ

 هْٚ أجـ مـ اإلوٚؾٜٔ، فٌِدظٜ أمثِٜ مجِٜ يف افنٚضٌل اإلمٚم ذـرهٚ اهلٔئٜ هذه

 مـ جٚء ـام افٔديـ رؾع وٕن دظٚء، ٕهنٚ مؼوظٜ: جٜٓ مـ أهنٚ يَٚل أن يهح

 ـام أو شخٚئٌتغ ظٌده يدي يرد أن يًتحٔل ٓ اهلل إن»: افهحٔح احلديٞ يف افًٗال

 .وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل

 مؼوظٜ، ؾٓل ظّقمٚت، يف داخِٜ أهنٚ بٚظتٌٚر اخلتؿ هذا أو اهلٔئٜ هذه: ؾ٘ذاً 

 بدظٜ ؾٓل افًالم، ظِٔف افرشقل ظٓد يف تُـ مل افهقرة هذه أن بٚظتٌٚر فُـ

 افْٚر، يف والفٜ وـؾ والفٜ، بدظٜ ـؾ أن جداً  ومجٔؾ ٕٚصع بٌٔٚن يَرر وهق إوٚؾٜٔ

 افوالٓت، يف إؿدام متًٚويٜ ؽر افٌدع ـٕٚٝ وإن والفٜ، هل بدظٜ وأصٌر
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 مجٚظٜ، افهالة ظَٛ آشتٌٍٚر هق مثالً  ذفؽ ظذ وييب والفٜ، أصٌرهٚ فُـ

 افهالة مـ شِؿ إذا ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن»: مًِؿ صحٔح يف أصؾ فف آشتٌٍٚر ؾَٔقل

ًٚ، اهلل اشتٌٍر  اجلالل ذا يٚ تٌٚرـٝ افًالم، ومْؽ افًالم أنٝ! مهللا: ؿٚل ثؿ ثالث

 هذا وظذ آشتٌٍٚر هذا ظذ واحد بهقت آجتامع فُـ أصِف، هذا شواإلـرام

 بدظٜ ؾهٚرت افهالة، بًد افذـر هذا مؼوظٜٔ أصؾ إػ أؤػ مٚ هق افدظٚء

 وهبذا شافْٚر يف والفٜ وـؾ والفٜ، بدظٜ ـؾ»: بَٚظدة أخحَٝ وفذفؽ إوٚؾٜٔ،

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد ـٍٚيٜ، افَدر

  (00: 07: 46/ 186/ وافْقر اهلدى)

 ؟الدعاء دم الٗديـ رفع دم صحٗح حديث هٕاك هؾ

 ؟افدظٚء يف افٔديـ رؾع يف صحٔح حديٞ هْٚك هؾ :افًٚئؾ

 شٖخٝ أنٝ فُـ افٔديـ رؾع يف مؼوظٜٔ أحٚديٞ يف ،ٓ :-اهلل رمحف-افنٔخ

 .ؾٖجٌتؽ خٚص حديٞ ظـ

 ؟فًٍْف ودظٚ يديف ؾرؾع افهالة ظَٛ اإلًٕٚن ـٚن إذا صٔخ يٚ ـٔػ :افًٚئؾ

 مٚ خٚصٜ افهالة ظَٛ ،يرؾع أن ُيؼع ٓ افهالة ظَٛ :-اهلل رمحف-افنٔخ

 واحدة مرة وفق روي ومٚ ـثرة صِقات صذ افًالم ظِٔف افرشقل ٕن افرؾع يؼع

ع فُْف ،يديف رؾع ِّ  افهالة ظِٔف ؿقفف ـّثؾ ادختكات افدظقات بًض دظٚ أنف ُش

 مل أؿقل وٓ ُيَْؾ ؾِؿ شظٌٚدتؽ وحًـ وصُرك ذـرك ظذ أظْل مهللا» : وافًالم

 ؾوال افدظٚء يف افهالة مـ ؾراؽف بًد  يديف رؾع ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن مىَِٚ يَْؾ مل ،يثٌٝ

 ثٕٜٚٔ بدظٜ أجوٚ وهْٚك افٔقم ادًٚجد أئّٜ يًٍؾ ـام مجٚظٜ مع دظٚ أنف يَْؾ مل أنف ظـ

م بدظٜ  وهق أخرى وبدظٜ،  ؾريوٜ وفق افهالة بًد افدظٚء يف افٔديـ رؾع افتزا

 .مجٚظٜ افدظٚء

 (1ذيط -وإثر احلديٞ أهؾ مقؿع-جدة ؾتٚوى)



   رؾع افٔديـ حٚل افدظٚء   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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  الدعاء اشتجابة وقاضـ أحد دم الدعاء دم الٗديـ رفع حْؿ

 ؟وَني وقت دم تّٗٗد بدون

 بدون  افدظٚء اشتجٚبٜ مقاضـ أحد يف افدظٚء يف افٔديـ رؾع: يَقل :افًٚئؾ

 .مًغ وؿٝ يف تَٔٔد

 .مؼوع :افنٔخ

 ( 00 : 41: 41/   651/  وافْقر اهلدى) 

 آشتسّاء صالة غر دم الدعاء دم الٗديـ رفع ثبقت

 يف إٓ دظٚئف مـ رء يف يديف يرؾع ٓ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ـٚن: ؿٚل أنس، ظـ

 .ظِٔف متٍؼ. إبىٔف بٔٚض يرى حتك يرؾع ؾٕ٘ف آشتًَٚء،

 ؾٕ٘ف آشتًَٚء، يف إٓ رأشف، جيٚوز حتك افرؾع ـؾ يرؾًٓام ٓ أي: إفٌٚين ؿٚل

 رؾع يف إحٚديٞ توٚؾرت وؿد ثقب، ظِٔف يُـ مل فق إبىٔف، بٔٚض يرى حتك يرؾع

 يف شرشٚفٜ» افدمنَل افديـ ٕٚس وفِحٚؾظ آشتًَٚء، ؽر يف افدظٚء يف افٔديـ

 بدمنؼ افيٚهريٜ ادُتٌٜ يف ُمٍقطٜ بخىف وهل ذفؽ، مؼوظٜٔ ٍٕل ظذ افرد

 .افًٚمرة

 (4/171 ادهٚبٔح منُٚة)



        القسآٌ خته دعاء
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   الّرآن؟ ختؿ عٕد التْبر حْؿ

 افَرآن؟ ختؿ ظْد افتٌُر حُؿ مٚ :افًٗال

 هق؟ مٚ :افنٔخ

 افَرآن؟ ختؿ إرادة ظـ افتٌُر :افًٚئؾ

 يرويف حديٞ ذفؽ يف وإٕام افهحٔحٜ، افًْٜ يف فف أصؾ ٓ افتٌُر :افنٔخ

 .تهح ٓ أهنٚ يٌغ اجلزري ـٚبـ مْٓؿ وادتَْقن افَراءة ظِامء

 .تهح ٓ أهنٚ يذـر اجلزري ابـ :افًٚئؾ

 .تهح ٓ :افنٔخ

 بًْد هذا ظـ أخذهٚ هذا: يًْل بٚفًْد، تْٚؿِقهٚ أهنؿ يَقفقن هؿ :افًٚئؾ

 .افًالم ظِٔف افرشقل إػ متهؾ

ًٚ  ـٚن وفق صحٔحًٚ  يُقن افرشقل إػ متهؾ شْد ـؾ وهؾ :افنٔخ  .ـذاب

 تَِل وبغ احلديٞ شْد بغ ؾرق: يًْل.. وفٔس بٚفتَِل ؿهدوا هؿ :افًٚئؾ

 بًد صٔخًٚ  ـٚن افتِّٔذ هق افذي وهذا افتٌُر، أمٚمف ؾًٍؾ هذا ظذ ؿرأ  هذا افَرآن،

 .إَىٚع ؾٔٓٚ ؾِٔس وهُذا، صٔخ ظذ ؾَرأ  ذفؽ

 ؾتْٚؿؾ بٚفثَٜ، افَراءة يف مًروف افرجؾ أنف ظٚصؿ افْجقد أيب ابـ :مداخِٜ

 .ادَهقد هذا افَرآن، مع ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ افهحٔح بٚفًْد ذفؽ افَراء

 مـ؟ مَهقد :افنٔخ

 .ادًٖخٜ هذه يف ٕٚؿنْٚهؿ افذيـ افَراء مَهقد :مداخِٜ

 افُتٚب؟ يف مقجقد أم دظقى هذه :افنٔخ

 .دظقاهؿ :مداخِٜ
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 ...مًف افَرآن يَِل ممـ واحد ـؾ: يًْل ُمٍقطٜ، ...:افًٚئؾ

 مَىقظٜ؟ أم متهِٜ ُمٍقطٜ ظِٔؽ مٚ :افنٔخ

 .متهِٜ :افًٚئؾ

 مٍَقد؟ أم افُتٚب يف مقجقد هذا أجـ :افنٔخ

 ...صٔخ ظذ إجٚزة يٖخذ افذي وُمٍقطٚهتؿ ـتٌٓؿ يف مقجقد :افًٚئؾ

 بًْد افُتٚب يف مًىقر هذا هؾ أنف: أشٖل أنٚ فُـ بٚفَراءة، جمٚز أنٚ :افنٔخ

 افًؼ، افَراءات يف افْؼ اشّف افذي اجلزري ابـ ـتٚب ظذ أحِٔؽ ٚأن متهؾ،

 ادَهقد ـٚن ؾ٘ن يهح، ٓ اإلشْٚد هذا إن: ويَقل احلديٞ، هذا شْد يذـر هْٚك

 هق؟ ؾٖجـ آخر رء ـٚن وإن مردود، ؾٓذا هذا هق بُالمؽ

 .ئٍْف أجوًٚ  افذهٌل اإلمٚم افٌُٚر، افَراء يف ـذفؽ افذهٌل :مداخِٜ

 . هذا هق :افنٔخ

                                (00 : 15 : 65/ 289/وافْقر اهلدى)

 عٕف؟ ييح هؾ تٗٔٗة ٓبـ ادٕسقب الّرآن ختؿ دعاء

 ظْف؟ يهح هؾ تّٜٔٔ ٓبـ ادًْقب افَرآن ختؿ دظٚء :مداخِٜ

 دظٚءً  أو ذـراً  أو ورداً  حيدث أن ظـ افًِامء أبًد تّٜٔٔ وابـ. يهح ٓ :افنٔخ

 افًْٜ ظـ افدؾٚع رايٜ رؾع افذي وهق ـٔػ افَرآن، ختّٜ ـؾ دبر ويِتزمف يتٌْٚه

ًٚ  ؿديامً  افنٚئع افتًَٔؿ ظذ وؿٙ افٌدظٜ وُمٚربٜ  افًِامء مجٚهر ظْد وحديث

 هذا ظذ ـتٌف يف تّٜٔٔ ابـ ؾَٙ أؿًٚم، مخًٜ إػ تًَْؿ افٌدظٜ أن وادنٚيخ

 شافْٚر يف والفٜ وـؾ والفٜ بدظٜ ـؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص افُريؿ افٌْل تكيح وفزم افتًَٔؿ

 افكاط اؿتوٚء ادنٓقر ـتٚبف هق اخلىر ادقوقع هذا يٌحٞ فف ـتٚب وخر

 حيدث أن ظـ تّٜٔٔ ابـ يُقن مٚ ؾٖبًد وفذفؽ اجلحٔؿ، أصحٚب خمٚفٍٜ ادًتَٔؿ
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 .افَرآن ختؿ دظٚء

 خيتؿ أن بًد حقفف وذويف أهِف جيّع أن فف وخٚتؿ فَِرآن تٚل فُؾ يؼع ًٕؿ

 افذي افدظٚء ذفؽ يِتزم أن دون وأخرة افدٕٔٚ خر ؾٔف بام وهلؿ فف يدظق وأن افَرآن

ًٚ  حيٍظ ـٚن إن يدظق وإٕام ادهٚحػ، مـ ـثر أو ادهٚحػ آخر يف يىٌع  مـ صٔئ

 ـثر ـنٖن حيٍظ ٓ ـٚن وإن مٌٚرـٜ، ـثرة هلل واحلّد وهل وافًْٜ افُتٚب أدظٜٔ

 وجؾ ظز ؾٚهلل هبٚ، يْىؼ هق افتل بٌِتف وجؾ ظز اهلل مـ ؾٔىِٛ افًٚمٜ مـ

ًٚ  بٌَِف ربف إػ وتقجٓف ب٘خالصف ثؿ أوًٓ، ربف فُتٚب ختّف بزـٜ فف يًتجٔٛ  ..ثٕٚٔ

 (00 : 20 : 22/ 120/وافْقر اهلدى)

 الّرآن؟ ختؿ دعاء ثبت هؾ

 صحٔح؟ رء ورد.. افَرآن ختؿ دظٚء يف رء ورد :مداخِٜ

 .ورد مٚ ٓ :افنٔخ

 افهحٚبٜ؟ مـ آثٚر وٓ :مداخِٜ

 .ورد مٚ أبداً  :افنٔخ

 إذا أمٚ شًّٝ، مٚ ؾٚجلقاب افٔقم ادًروف افدظٚء تًْل ـْٝ إذا افًٚئؾ إخ

 .ظْف اهلل ريض مٚفؽ بـ أنس ظـ ورد ؾٓق افدظٚء مىِؼ تًْل ـْٝ

 ...افدظٚء هذا يف افْٚس تَٔد! صٔخ يٚ فُـ :مداخِٜ

 .فف أصؾ ٓ هذا أجٌتؽ إتٓك :افنٔخ

 (00:41:27/ب41: افْقر رحِٜ)





 الشبح٘ كتاب

 ّالتشبٔح
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 باحله التسبٗح

 .مقوقع .شبٚحلل يًٌح ـٚن» :مرؾقظٚ هريرة أيب ظـ روي

 .رء افًٌحٜ ظـ ؾوال بٚحلل افًد يف يهح ومل  [:اإلمٚم ؿٚل]

 (18/ 1) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 بادسبحة التسبٗح حْؿ

 ادًٌحٜ اشتًامل أن ادًِقم مـ: شٗال ظْدي يف ادًٌحٜ بخهقص :افًٚئؾ

 أثٚر بًض هْٚك، أن بَقفف افْٚس بًض ظعّ  احتٟ وؿد افًْٜ، مـ فٔس

 يف وردت ؿد أثٚر هذه أن: ويَقل ادًٌحٜ، اشتًامل مؼوظٜٔ: وؾٔٓٚ افهحٔحٜ،

 هذا صحٜ مدى ومٚ افُالم، هذا صحٜ مدى ؾام ظِٔؽ، افرد يف فٌِامري ـتٚب

  أثٚر؟

 مْٓٚ ـٚن ومٚ بٚحلل، افتًٌٔح يف آثٚر يف يف، مٚ افًٌحٜ يف أثٚر :افنٔخ

ًٚ  ـٚن ومٚ يهح، ؾال افرشقل إػ مرؾقظًٚ   ٕحـ ـْٚ افهحٚبٜ بًض إػ مًْقب

 بٚفّٔغ، افًَد مـ افًْٜ يف ثٌٝ مٚ ؽر ؾذفؽ مْٓٚ رء صح وإن ـِٓٚ، وًٍْٚهٚ

 افًْٜ، خالف يُقن بٚحلل ظدّ  افهحٚبٜ بًض بٖنف ثٌٝ ؾِق بذفؽ، وإمر

 وافذي أصؾ، هلٚ مٚ افًٌحٜ افًٌحٜ، ظـ ؾوالً  بٚحلل، افًد إػ يِتٍٝ ؾال وفذفؽ

 بذفؽ، افرشقل وأمر بٕٚصٚبع، افًد افًْٜ افًْٜ، ظـ بٌٍِٔقا  ظؿ بٚٔثٚر حيتٟ

 خيٚفػ رء ؾُؾ تًٖل، مٚ وافًٌحٜ احلل ،شافَٔٚمٜ يقم مًئقٓت إهنـ»: وؿٚل

 رد وِمـ أثٚر، بًض مـ حقفف جيًجًقن مٚ ُّيّؽ ؾام بدظٔتٓٚ، يف صؽ يف مٚ افًْٜ

 ظِٔف ظثروا بام بدظٓؿ يٗيدوا بٔحٚوفقا  افهقؾٔغ، افىرؿٔغ هٗٓء افٌامريغ، بًض

 . ظِٔٓؿ افرد إلُتٚم افقظد تٍْٔد صدد يف وأنٚ افروايٚت، مـ
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 . ظّرك يف وأضٚل صٔخْٚ، يٚ اهلل ؿقاك :افًٚئؾ

  (.4 : .: .12/  9/ وافْقر اهلدى) 

 بدعة السبحة أن عذ الدلٗؾ

 .ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل أجٚم تُـ مل وأهنٚ بدظٜ، افًٌحٜ أن ظذ دفٔؾ يقجد هؾ: مداخِٜ

 بّْٔٔف افتًٌٔح يًَد ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل ادقفد، مثؾ افًٌحٜ :افنٔخ

 تقجد ٓ بٖنف ذفؽ وظِؾ بٕٚنٚمؾ، يًَدن أن خٚصٜ بهقرة افًْٚء حضو أوًٓ،

 اْفَْٔقمَ ﴿ افَٔٚمٜ يقم ومًتْىَٚت وٓتمًٗ ؾ٘هنـ بٕٚنٚمؾ يًَدن: ؿٚل ادًٚبح،

ؿْ  َظَذ  َْٕختِؿُ  ِٓ ِه َْٚ َأْؾَقا ُّ ِِ َُ دُ  َأجِْدُّيِؿْ  َوُت َٓ ؿْ  َوَتْن ُٓ ُِ ُٕقا  باَِم  َأْرُج ٚ ٌُقنَ  ـَ
ًِ ُْ  [.56:يس﴾ ]َي

ًٜ  صٓٚدة فًٍْف يًجؾ افًٚؿؾ، دهِحٜ بٕٚنٚمؾ دافًَ ؾٕٚنٚمؾ،  فهٚحلف ضٌٔ

 واوح؟ ؾٚن ـؾ مع ؾتٍْك ادًٌحٜ ٚأم افَٔٚمٜ، يقم

 .اخلر جيزيؽ اهلل واوح صٔخ يٚ ًٕؿ :مداخِٜ

 (.: .65 : 61/   29/   وافْقر اهلدى) 

 بالسبحة التسبٗح حْؿ

 ٓ؟ أم ؾٔٓٚ افتًٌٔح جٚئز هؾ هذه افًٌحٜ :مداخِٜ

 ـتٚب، مـ أـثر يف ٕؼت ادًٖخٜ، هذه حقل ـِامت فْٚ ضًًٌٚ  ٕحـ :افنٔخ

 خرجٝ ـْٝ هْٚك وادقوقظٜ، افؤًٍٜ إحٚديٞ شًِِٜ هق أن أذـره وافذي

 ًٚ  فِديِّل افٍردوس مًْد مـ هْٚك وخرجتف شافًٌحٜ ادذـر ًٕؿ»: بٍِظ حديث

 :مْٓٚ ـثرة وجقه مـ متْف، حٔٞ مـ ووًف ثؿ إشْٚده، حٔٞ مـ وًٍف وبْٔٝ

 أفٜ افقشِٜٔ أمٚ افهالة افْٚؾِٜ تًىل هل افًربٜٔ افٌِٜ يف افًٌحٜ فٍيٜ أن

 افتل ٔفٜا: بًّْك افًربٜٔ افٌِٜ يف دخِٜٔ ؾٓل افًربٜٔ افٌِٜ يف تًرف ٓ هذه هذه،
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 وظـ بؾ افًٌحٜ اشتًامل ظـ ئٌْْٚ افًالم ظِٔف افرشقل ظـ ثٌٝ ؾٚفذي هبٚ يًٌح

 .ادتَدمغ بًض ظـ روي ـام بٚحلل، افًد اشتًامل

 ..دائامً  وٕحـ

 ..هُذا دائامً  يوٌىٓٚ آٓت هْٚك :مداخِٜ

 .. هذه إخرة افٌدظٜ هذه :افنٔخ

 ..تىقر.. تىقر :مداخِٜ

 بذفؽ افًالم ظِٔف افرشقل أمر بٕٚنٚمؾ ؾٚفًَد صحٔح، أـز، اهلل :افنٔخ

ؿْ  َظَذ  َْٕختِؿُ  اْفَْٔقمَ ﴿ شافَٔٚمٜ يقم ومًتْىَٚت مًئقٓت ؾ٘هنـ»: وؿٚل ِٓ ِه  َأْؾَقا

َْٚ ُّ ِِ َُ دُ  َأجِْدُّيِؿْ  َوُت َٓ ؿْ  َوَتْن ُٓ ُِ ُٕقا  باَِم  َأْرُج ٚ ٌُقنَ  ـَ
ًِ ُْ  .[56:يس﴾ ]َي

 اهلدى خر ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل وهدي هدى بًد هدي وٓ هدى ٓ: واخلالصٜ

 .ُمّد هدى

 ٕهنٚ: ؿٚل افًٌحٜ بجقاز افَقل إػ يًسحيقن ادْٚشٌٜ هبذه افْٚس مـ وـثر

 ..بدؿٜ افًد ظذ هبٚ ادًٌح تًٚظد

ًٚ  ترـٝ مٚ»: افهحٔح احلديٞ يف جٚء ـام: َٕقل ٕحـ  إٓ اهلل إػ يَربُؿ صٔئ

ًٚ  ترـٝ ومٚ بف، وأمرتُؿ  شظْف وهنٔتُؿ إٓ افْٚر إػ ويَربُؿ اهلل ظـ يًٌدـؿ صٔئ

 مـ وتًٚػ تٌٚرك اهلل ظْد خر وإحهٚئف افذـر فًد وشِٜٔ افؼع يف هْٚك ـٚن ؾِق

ٚنَ  َوَمٚ﴿: ربْٚ يًْك مٚ ـٚن بٕٚنٚمؾ افًد ًّٔٚ َربَُّؽ  ـَ
ًِ
 ظذ يؼع أن[ 51:مريؿ﴾ ]َٕ

 .جٜٓ مـ هذا افقشِٜٔ، ؽتِ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٕٔف فًٚن

 إٓ بدظٜ أحدثٝ مٚ: تَقل افتل افًٍِٜٔ احلُّٜ أخّس أنْل: أخرى جٜٓ مـ

 أخّس ؾٖنٚ ؤًػ، افًْد فُـ ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ مرؾقظًٚ  روي وهذا شْٜ، وأمٔتٝ

 .شْٜ وأمٔتٝ إٓ بدظٜ أحدثٝ مٚ: احلََٜٔ هذه افٔد دس
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 اشتًامهلؿ ؿٌؾ اخسظقا  ٕهنؿ إٓ هق مٚ افًٌحٜ اشتًامل إػ احتٚجقا  افذيـ

 يف ًٕؿ، إذـٚر.. بٕٚنٚمؾ إحهٚؤهٚ يُّـ ٓ ؾًالً  جداً  وخّٜ أظداد افًٌحٜ

 إٓ شٔحهٔف ـٔػ هذا.. ـذا أحد اهلل هق وؿؾ.. آٓف وأربًٜ أخٍٜٔ يًّقٕف رء

 افًدد هذا مثؾ ؾٔف يقجد ٓ افؼع فُـ ظْٓٚ، تْقب افتل بٚفًٌحٜ أو بٚحلل

 .. افوخؿ

  (.: ..9 : 10/   78/   وافْقر اهلدى)

  السبحة اشتــَامل حْؿ

 ؾٔـٓٚ فٔـس أن ادـًٌح اظـتَد إذا،افٌدع مـ يًتـز بٚدـًٌحٜ افتًٌٔح ـهؾ: افًـٚئؾ

 بدظٜ؟ فٔـًٝ بٖنـٓٚ افَقل تـّٜٔٔ ابـ اإلشـالم صٔخ ظـ ثٌٝ وـهؾ وثـقاب أجـر زيٚدة

 بدظٜ فًٔـٝ افًٌحٜ أن اهلل رحـّف تـّٜٔٔ ابـ اإلشالم صٔخ ظـ ثٌٝ :افنٔخ

، واجـتٓـٚداتف آرائف أــثر يف ٕتـٚبًف أنْـٚ وحـًٌْـٚ ادـًٖخٜ هذه يف بـَقفف ٕـَقل ٓ فُْْٚ

 يف اتٌٚظـف ظِٔـْٚ جيـٛ مـًهقمـٚ ٌٕٔـٚ فٔس ٕنـف إفٔـف ذـهٛ مـٚ ــؾ يف ٕـقاؾَف ٓ وفُـْْـٚ

 مـًهقم ؽر رجؾ إػ ْٕتـًٛ أن أردٕـٚ وفـق،تٔــّٔغ فًـْٚ ٕـحـ ثـؿ وصٌر ـٌٔـر ــؾ

 وزيـد،حـٍْٔٚ فٌَٔـٝ حـٍْٔـٚ ــْٝ صـخهـٔٚ أنـٚ،افَديـؿ مذـهٌف ظذ مْـٚ ؾرد ــؾ فٌَل

 وبٚفًـِؿ بٚإلمـٚمٜ فـٓؿ مـنٓقد إئـّٜ ـهٗٓء ٕن صٚؾًـٔٚ فٌَل صٚؾًـٔٚ ــٚن

 فـام فٌَٔـْٚ فقحـده إلمـٚم مـتًٌغ ٕـيؾ أن ٕـريد ــْٚ ؾِق.. آخـره إػ وافتـَقى وافهـالح

 اتـٌٚع إػ وجؾ ظـز اهلل هدإـٚ ؿد وفـُـ وأجدادٕـٚ آبٚءٕـٚ ذفؽ يف متًٌـغ ظِٔف ـْـٚ

 ممـ ـُـثر -اهلل رمحف- تـّٜٔٔ ابـ ،افًـْٜ هذه يـخٚفػ رء إيثـٚر ظـدم وإػ افًـْٜ

ٔـًٝ افًـٌحٜ أن إػ يذهٛ  وشِٜٔ أنـف وـهق واحدا صٔئـٚ ٓحـظ إٕـام،بدظٜ ف

 ذـرتـٓٚ ضٚفـام ،أصـٔٚء بؾ رء ؾٚتـف ؿد -اهلل رمحف- وفـُْـف ؽـٚيٜ وفٔـس وشِٜٔ،فًِد

 .تـًَِٔٚيت أو مـٗفٍـٚيت بـًض يف ظِـٔٓٚ وٌٕـٓٝ

 :ذفؽ أول
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 افًـٌحٜ أن ظْـف تٖخـر ومـ تـَدمـف ومـ تـّٜٔٔ ابـ مـ اجلـّٔع مـ ظـسافآ مـع 

 إحـٚديٞ شًِـِٜ مـ إول ادـجِد» يف حََتـف ـْٝ ــّـٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـٓد يف تـُـ مل

 ش.افًـٌحٜ ادـذـر ٕـًؿ» : حـديٞ تـحٝ شوادـقوقظٜ افوـًٍٜٔ

 أن ذــرت ؾَد، احلـٌق اهلل ظٌد افنـٔخ ظذ ردي يف بٔـٕٚٚ ذفؽ ووشـًٝ 

 ٕن افًـرب فـٌٜ يف مـًروؾٜ تـُـ مل بؾ افهحـٚبٜ ظـٓد يف مـًروؾٜ تـُـ فـؿ افًٌـحٜ

 هذه ظذ افْـيٚم هذا ظذ افٍِظ هذا إضـالق أمـٚ افْـٚؾِٜ: هل افًرب فٌٜ يف افًـٌحٜ

 ـّـٚ، فٌٜ حـٚدث اصىالح ؾٓـذا، وإفقان إصـُٚل ادـختٍِٜ احلـٌٚت مـ افًـًِِٜ

 : ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن افْـٚس بـًض ظذ خٍل فَد ديٕٜٚ حـٚدث أمـر ٕـًٍـٓٚ افًٌحـٜ أن

 ظـ يًٌدـؿ صٔـئٚ تـرـٝ ومـٚ بف وأمـرتـُؿ إٓ اهلل إػ يَربـُؿ صٔـئٚ فـُؿ ترــٝ مـٚ»

ٕـٓٔتـُؿ إٓ افْـٚر إػ ويَربُـؿ اهلل  افًٌحٜ إػ وؽٔـره تٔـّٜٔ ابـ ٕـيرة ــٚن ؾ٘ذا شظـْف و

 ..فًِد وشِٜٔ أنــٓٚ زاويٜ مـ

 فألذــٚر بٚفًد شـْٜ فـٓؿ يًـ ومل افْـٚس إػ افًـالم ظِٔف افرشقل يٖت أخؿ ُترى

 ظـدـهٚ؟ وظذ إحـهٚئـٓٚ ظذ أمـتف رؽـٛ أو أمـتف أمـر افتل

 :اثــْتغ بىـريَتغ ذفؽ جـٚء ؿد أنـف ٓصـؽ 

 .وبًٍِـف افًـالم ظِـٔف بَـقفف 

 افًـالم إػ بٔده إفٔـٓـ ؾٖخقى افًْـقة بًٌض ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـر ؾَد  :ؿقفف أمـٚ 

 بٕٚنـٚمؾ واظـَدن افرحـّٜ ؾتـًْغ تـٌٍِـ وٓ اهلل اذـرن ادـًِّـٚت ًٕـٚء يـٚ:  »وؿٚل

 افذـر فًَد ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ أمـر هذا إذنش افَٔـٚمٜ يقم ومًتْىَٚت مـًٗوٓت ؾٕ٘ـٓـ

 مـع ؿرن بؾ افنـرظل احلـُؿ هذا فـٓؿ بغ أنـف يـُتػ ومل بٕٚنـٚمؾ وإحـهٚئف وظـده

 بٕٚنـٚمؾ وافتـًٌٔح افذــر بـًَد إمـر يف افًـِٜ ٕـَقل أن ٕـًتىـٔع وٓ احلـُّٜ افٌـٔٚن

 افًـالم ظِٔـف ينـرشافَـٔٚمٜ يقم ومـًتْىَٚت مـًٗوٓت ؾٕ٘ـٓـ» : افًـالم ظِـٔف ؿٚل

ؿْ  َظَذ  َْٕختِؿُ  اْفَْٔقمَ ﴿: تـًٚػ ؿقفف إػ بذفؽ ِٓ ِه َْٚ َأْؾَقا ُّ ِِ َُ دُ  َأجِْدُّيِؿْ  َوُت َٓ ؿْ  َوَتْن ُٓ ُِ  باَِم  َأْرُج

ُٕقا  ٚ ٌُقنَ  ـَ
ًِ ُْ  ﴾.َي
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 اهلل ذـرت بٖنـٓٚ افَٔـٚمٜ يقم صـٚحٌـٓٚ ظذ دةصـٚه تـُقن إنـٚمؾ ؾٓذه

 ..آخـره إػ وَ  وَ  اهلل وشٌـحٝ

 افرشقل مـ واحد رؿؿ بٔـٚن هذا افًـْٜ هذه ظــ مـًروقن أو ؽـٚؾِقن وافْـٚس 

 : شافهحـٔح ب٘شـْٚده داود أبق روى حٔٞ  :أجـوٚ وبٚفٍـًؾ  .بٚفَـقل

 ظـّرو ابـ اهلل ظـٌد ظــ أو ظـْف اهلل ريض اخلـىٚب ابـ ظـّر ابـ اهلل ظـٌد ظـ

 رشـقل أن»: -افهـقاب إػ إؿـرب ـهق افثـٚين وفًـؾ أن مْل افنـؽ- افًـٚص ابـ

 افتـًٌٔح يـًَد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأجٝ»: ؿٚل أو شبٔـّْٔف افتـًٌٔح يـًَد ــٚن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  شبٔـّْٔف

 ؾٓـذا افًدد وإلحـهٚء فًَِد وشـِٜٔ أنـٓٚ جـٕٚٛ مـ افًـٌحٜ إػ ٕـيرٕـٚ إذا ؾ٘ذن

  افَـٔٚمٜ يـقم فـهٚحٌٓٚ افـقشِٜٔ هذه تـنٓد مْٓـٚ بخـر افًـالم ظـِٔف افرشقل جـٚء ؿد

 .ضٌٜٔ زاـٔـٜ صـٓٚدة

 بٔٚن مـع وبًٍـِف افًـالم ظِٔـف بَقفف ثٌتٝ افتل افًـْٜ هذه ظـ ؾٚإلظـراض 

 مل بٖنـٓٚ ظـسافآ مـع افًٌحٜ بٖن وـهذا هذا ظــ اإلظـراض افنـٓٚدة بتـِؽ احلـُّٜ

 افقشـٚئؾ ــٕٚٝ إذا ـٚفٌـٚيٚت افقشـٚئؾ ٕـَقل، وشٔـِٜ ؾٓـل افرشقل ظـٓد يف تـُـ

 افًٌـحٜ ُوجدت أن بـًد افًـِػ ــٚن ؾـٓؾ بـٓٚ ُيـًّؾ مل ثـؿ، بـٓٚ فًِـّؾ ادـَتيض ُوجد

 وجـًِقا  أخـرجقـهٚ افهـالة إتـٓٝ مـٚ ؾ٘ذا، جـٔقهبـؿ يف تـًٚبحـٓؿ يـوًقن  ــٕٚقا 

 بٖجـامهنؿ؟ افتـًٌٔح يًَدون ــٕٚقا  أم بٚفًٌحٜ؟ تًداده ادـؼوع افذـر يًدون

 .يـًٍِقن ــٕٚقا  هُذا أنـٓؿ صؽ ٓ 

ًـٌحٜ   ..وــٍك افهـقؾٜٔ بـدظٜ مـ هل واف

ٔـّٜٔ ابـ ؿقل صقاب ٕـرى ٓ فًِـْٜ افٌدظٜ هذه خمـٚفٍٜ ؾّـع  اشـتـًّـٚهلٚ بـجقاز ت

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل فْـٚ بغ بّـٚ اشتـًّـٚهلٚ ظـ ُؽْٜٔ فـْٚ ؾ٘ن افَقل هذا ظذ َفواؾ مـ وـذفؽ

 .وؾًـال ؿقٓ بٚفٔـّْك افًـَد مـ افىـٌٜٔ افقشِٜٔ هذه مـ

 ؿديـام ادـًِّغ بًض مـ تَِٔـد أنـٓٚ افًٌحـٜ هذه مـيٚهر ٕـرى أن إػ 
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ًـٌحٜ فِْـهٚرى  أخـذوـهٚ افْـهٚرى ًِّغادـ إػ تـنبٝ افْـهٚرى مـ أصـِٓٚ ؾٚف

 اإلشـالم ؿٌؾ افًـٚبَٜ إديٚن أصحـٚب بـًض مـ ؿديـّٜ بدظـٜ ؾٓل يغافٌقذ مـ

 مـ تنبٝ ثؿ وؽرـهٚ افرهٌٕٜٚٔ ابتدظقا  ـام وابتـدظـقهٚ افْـهٚرى إػ تـنبٝ

 .ادـًِّغ إػ افْهٚرى

 .افهحـٔحٜ فًِـْٜ مـًٚروٜ ٕنـٓٚ بٚفًـٌحٜ افًـَد جقاز ٕـحـ ٕـرى ؾال

 ؾْـحـ شِقـٜٔ إـحراؾٚت أصحـٚهبٚ إػ جتـر افًٌحـٜ إن  :شٌؼ مـٚ إػ بٚإلوٚؾٜ 

 ٕـجد،أظـْٚؿٓؿ ظذ يًِـَقٕـٓٚ وافتَقى وبٚفهالح بٚفزهد ادتـيٚهريـ مـ ـثرا  ٕجد

 يَـرأ  هُذا يده ويرؾع مـًهّف يف افًـٌحٜ يِػ بخـٚصٜ ادـكيغ افَراء بًض

 ممـٚ وأخقان أصـُٚل هُذا بـٓٚ وُيِقح مرة وـهُذا مـرة هُذا يـًٍؾ تـجده افَرآن

 ورع بٖنـف يتـيٚـهر ــٚن افنـٚم دمنؼ يف ادـنٚيخ بـًض أظـرف وأنـٚ، افريـٚء يف يدخؾ

 ٓ يده يف وافًٌحٜ، بٔده وافًٌحٜ جٌتـف جٔٛ يف يـده ُيدخـؾ أنـف ذفؽ ومـ وتَل

 هُذا يًّـؾ بـف وإذا ظِٔـف وشِؿ ادـٚر بـف مر ؾ٘ذا ،بٚجلـٌٜ أخـٍٚـهٚ ؿد بؾ يـيٓرهٚ

 بـٚرد ورع هذا طـٚهرا  صـٚر خـٚؾٔٚ ــٚن مـٚ اهلـقاء يف افًٌحٜ راحـٝ افًـالم وظِـُٔؿ

 ــِف؟ هذا فـامذا أبرد وتـُِػ

 افًـالم ظِٔـف ؿقفف ذفؽ ومهداق اإلٕـًٚن فٌْل افنـٔىٚن تـًقيد مـ ذفؽ 

 .شُمـّد هدى اهلـدى خـر»

 أنـٓؿ افًـٚمٜ والل مـ إن بٚفًٌـحٜ؟ افتـًٌٔح يـًَد ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ــٚن هؾ

 .افًٌحٜ خِػ مـٚ مجِٜ ومـ وـذا ـذا خِػ افًالم ظِٔـف افرشقل إن: يَقفقن

ؿ مـ هذا  ُـؾ والفٓـ ٚشد هذه ؾ ٜ ظــ اإلظـراض وراء مـ تستٛ ادٍـ ًْـ  اف

ًؽ ٌـدظٜ وافتّـ ْـير إن : أؿقل بٚخـتهٚر بٚف ٚروٜ مع ؾَط ــقشِٜٔ افًٌحٜ إػ اف  ذفؽ مًـ

د وهل ادـؼوظٜ فِقشِٜٔ ًَـ مؾ اف ٕـف بٕٚنٚـ امل وراء مـ يستٛ ؾ٘ حٜ اشتًـ ًٌـ ٚشد اف  مٍـ

ٜ ـٔـ ٔـرة شِق ًد ـث ْـقايٚ تٍـ ّٜٔ اف ًِـ ل جـقاز ٕـرى ؾال وفذفؽ اف ّٚـ  .افًٌحٜ اشـتً

 (41 -وإثر احلديٞ أهؾ مقؿع-جدة ؾتٚوى) 
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278 

 ادَّقدة وباخلٗقط بالٕقى التسبٗح حْؿ    

 ـٕٚقا  أهنؿ ذفؽ، صٚبف مٚ أو افًِػ ـظ مًيّٓٚ ورد أحٚديٞ ؾٔف :مداخِٜ

 ؟بذفؽ افَقل مٚ ادًَدة بٚخلٔقط ومْٓؿ بٚفْقى يًٌحقن

 .افًْٜ خالف :افنٔخ

 (00 : 16 : 06/ 551/وافْقر اهلدى)

 السبحة حْؿ 

 صٔخْٚ؟ يٚ افًٌحٜ حُؿ :مداخِٜ

 وافًٌٞ هبٚ فِتًع ـٕٚٝ وإذا بدظٜ، ؾٓل هبٚ فِتًٌٔح ـٕٚٝ إذا افًٌحٜ :افنٔخ

 .اجلًّٜ يقم حٚفٜ يف إٓ ادٌٚح افًٌٞ مـ ؾٓق هبٚ

 .ؾٔؽ اهلل بٚرك. ضًًٌٚ  اخلىٌٜ أثْٚء :مداخِٜ

 يف هبٚ يًٌثقن بٚفًٌحٜ افًٌٞ يًتٚدون افذيـ أن افْير أخٍٝ أن وأريد :افنٔخ

 إذا فُـ ظِٔؽ، ٕنٓد حتك اجلًّٜ خىٌٜ يف مٗاخذة وٓ أرك مل وأنٚ مُٚن، ـؾ

 إٕؽ إشتٚذ بٔخىٛ حٚ أنف أن أراك ـٖين: ؾٖؿقل احلٚرض، ظذ افٌٚئٛ ؿٔٚس صح

 .بٚفًٌحٜ تًٌٞ أنٝ

 ـوفُ بخىٌتف، اهتامم ظدم فٔس بٚفًٌحٜ، تًٌٞ أنٝ اإلًٕٚن خيىٛ ظْدمٚ

 واوح؟..فؽ افًٌحٜ ٓشتًٌٚد

 ...افنٚهد :مداخِٜ

 .بّْٔٔف افتًٌٔح يًَد ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل ٕن بدظٜ: هذه افنٚهد :افنٔخ

 .ؾَط بٚفّٔغ بس بٚفنامل، حتك وٓ :مداخِٜ

ًٚ  :افنٔخ  اهلل اذـرن! ادٗمْٚت ًٕٚء يٚ»: هبـ مر وؿد افًْقة فًٌض ؿٚل وثٕٚٔ
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 .شومهدؿٚت مًٗوٓت ؾ٘هنـ بٕٚنٚمؾ واظَدن افرمحٜ، ؾتًْغ تٌٍِـ وٓ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 وافتٌُر، وافتحّٔد فِتًٌٔح تًتًِّٓٚ ٓ افًٌحٜ أنؽ مًْٚ أنٝ ؾ٘ذاً  :افنٔخ

 .فِتِقيح تًتًِّٓٚ: إذاً 

 تًتًِّٓٚ؟ حٚذا أو

 [صئ وٓ] :مداخِٜ

 ٕهنٚ ظْٓٚ واشتٌـ اترـٓٚ رء، بـقٓ تريد مٚذا إذاً  رء، وٓ ـٚن إذا :افنٔخ

 .رء فًٔٝ

 فٔس يًْل هبٚ، يًٌٞ ـٚن إذا ادًٌحٜ مًٖخٜ يف اشتثْٚء ذـرت صٔخْٚ :مداخِٜ

ه افَدوة مـ ـٚن إذا ضٔٛ مٕٚع، هْٚك  أو افنٔخ هذا أو افرجؾ هذا ؾَٔقل افًٌٔد ؾرا

 أن افْٚس مـ ـثراً  ترى ـام جٚئزة، هل ؾٌٚفتٚل مًٌحٜ، يًّؽ افًْل هذا

 ...احلُؿ يٖخذون

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .مىًَِٚ  حْٔذاك يٌٌْل ؾال :افنٔخ

 .خر اهلل جزاك :مداخِٜ

 .وإيٚك :افنٔخ

 .بٚختهٚر( 00 : 12: 00/ 271/ وافْقر اهلدى)

 بالٗديـ التسبٗح حْؿ

 بٚفٔد يًٌح أن بٚدًِؿ ئِؼ وـٔػ افًْٜ، خالف مًًٚ  ـِتٔٓام بٚفٔديـ افتًٌٔح

 !هبٚ؟ ويًتْجل هبٚ يًتْثر افتل

 (.441ص) افىٔٛ افُِؿ حتَٔؼ





 ّاليرّز األمياٌ كتاب





 اليرّز
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 الٕذر عّد كراهٗة

 مل بقء آدم ابـ ظذ افْذر يٖيت ٓ: وجؾ ظز اهلل ؿٚل[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 ظذ يٗتْٔل ٓ مٚ ظِٔف يٗتْٔل افٌخٔؾ مـ بف أشتخرج رء وفُْف ظِٔف، أؿدره

 .شؿٌؾ مـ آتٚين يُـ مل مٚ: روايٜ ويف. افٌخؾ

 يؼع ٓ افْذر أن أخٍٚطف بّجّقع احلديٞ دل  :احلديٞ ؾَف مـ [:اإلمٚم ؿٚل]

 إٓ. ؿقم بف ؿٚل وؿد حرام، أنف ضرؿف بًض يف افْٓل وطٚهر مُروه، هق بؾ ظَده،

 بْذر خٚص احلرمٜ أو افُراهٜ أن ينًر شافٌخٔؾ مـ بف أشتخرج»: تًٚػ ؿقفف أن

 ؾٔف فِْٚذر ٕن ُموٜ، ؿربٜ ؾٓق وافتزر، آبتداء ٕذر دون ادًٚووٜ، أو ادجٚزاة

 وهذا. افتىقع ثقاب ؾقق وهق افقاجٛ، ثقاب ظِٔف يثٚب أن وهق صحٔحٚ ؽروٚ

 احلٚؾظ ؿٚل .إول دون شبٚفْذر يقؾقن» تًٚػ بَقفف - أظِؿ واهلل - ادراد هق افْذر

 ؿقفف يف ؿتٚدة ظـ صحٔح بًْد افىزي أخرج وؿدش:  »600/  44» شافٍتح» يف

 وافزـٚة وافهٔٚم افهالة مـ اهلل ضٚظٜ يْذرون ـٕٚقا  :ؿٚل شبٚفْذر يقؾقن» تًٚػ

 وؿع افثْٚء أن يف سيح وهذا أبرارا، اهلل ؾًامهؿ ظِٔٓؿ اؾسض وممٚ وافًّرة واحلٟ

 ورد مٚ بحّؾ شادٍٓؿ» يف افَرضٌل وجزم»: ذفؽ ؿٌؾ وؿٚل .شادجٚزاة ٕذر ؽر يف

 إن: مثال يَقل أن ُمِف افْٓل هذا :ؾَٚل ادجٚزاة، ٕذر ظذ افْٓل، مـ إحٚديٞ يف

 ادذـقرة افَربٜ ؾًؾ وؿػ حٚ أنف افُراهٜ ووجف .ـذا صدؿٜ ؾًع مرييض اهلل صٍك

 حٚ تًٚػ اهلل إػ افتَرب ٕٜٔ فف يتّحض مل أنف طٓر ادذـقر افٌرض حهقل ظذ

 مل مريوف ينػ مل فق أنف ويقوحف ادًٚووٜ، مًِؽ ؾٔف شِؽ بؾ مْف، صدر

 إٓ صٔئٚ مٚفف مـ خيرج ٓ ؾٕ٘ف افٌخٔؾ، حٚفٜ وهذه صٍٚئف، ظذ ظَِف بام يتهدق

 احلديٞ يف إفٔف ادنٚر هق ادًْك وهذا ؽٚفٌٚ أخرج مٚ ظذ يزيد ظٚجؾ بًقض

 هذا إػ يْوؿ وؿد. شخيرجف افٌخٔؾ يُـ مل مٚ افٌخٔؾ مـ بف يًتخرج وإٕام» :بَقفف

 مًف يًٍؾ اهلل أن أو افٌرض، ذفؽ حهقل يقجٛ افْذر أن ييـ جٚهؾ اظتَٚد

 افْذر ؾ٘ن» أجوٚ احلديٞ يف بَقفف اإلصٚرة وإفٔٓام افْذر، ذفؽ ٕجؾ افٌرض ذفؽ
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 .شصٔئٚ اهلل ؿدر مـ يرد ٓ

 .سيح خىٖ وافثٕٜٚٔ افٍُر، تَٚرب إوػ واحلٚفٜ 

 محؾ افًِامء ظـ افَرضٌل َٕؾ ثؿ .أجوٚ افٍُر مـ تَرب بؾ: ؿِٝ :احلٚؾظ ؿٚل»

 مـ حؼ يف افتحريؿ ظذ أنف ل ييٓر افذي» :وؿٚل افُراهٜ ظذ اخلز يف افقارد افْٓل

 حؼ يف وافُراهٜ ُمرمٚ، ذفؽ ظذ إؿدامف ؾُٔقن افٍٚشد، آظتَٚد ذفؽ ظِٔف خيٚف

 يف احلديٞ راوي ظّر ابـ ؿهٜ ويٗيده حًـ، تٍهٔؾ وهق .شذفؽ يًتَد مل مـ

/  1» احلٚـؿ أخرجف مٚ بٚفَهٜ يريد: ؿِٝ .ادجٚزاة ٕذر يف ؾ٘هنٚ افْذر ظـ افْٓل

 ظّر بـ اهلل ظٌد شّع أنف احلٚرث بـ شًٔد ظـ شِٔامن بـ ؾِٔح ضريؼ مـ ش101

 ـٚن ابْل إن افرمحـ ظٌد أبٚ يٚ: ظّرو بـ مًًقد فف يَٚل ـًٛ بْل مـ رجؾ وشٖخف

 ؾِام صديد ضٚظقن بٚفٌكة وؿع وإٕف اهلل ظٌٔد بـ ظّر ظْد ـٚن ؾّٔـ ؾٚرس بٖرض

 ؾام ؾامت، مريوٚ، ؾجٚء افًٌُٜ، إػ أمق أن بٚبْل جٚء اهلل إن: ٕذرت ذفؽ بِغ

 ٓ افْذر»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إن !افْذر؟ ظـ تْٓقا  مل أو»: ظّر ابـ ؾَٚل ترى؟

: احلٚـؿ وؿٚلش. بْذرك أوف ،شافٌخٔؾ مـ بف يًتخرج ؾٕ٘ام يٗخره، وٓ صٔئٚ، يَدم

  .افذهٌل وواؾَف. شافنٔخغ ذط ظذ صحٔح»

 يف احلٚؾظ يَقل وؾِٔح افقجف، هذا مـ افَهٜ دون افٌخٚري ظْد وهق: ؿِٝ

  .شاخلىٖ ـثر صدوق»: ظْف شافتَريٛ»

 وبٚجلِّٜ .أظِؿ واهلل. بف يتٍرد مل أنف دام مٚ حديثف أصؾ ظذ ور ؾال: ؿِٝ

 ذفؽ يًرؾقا  أن افْٚس ؾًذ ادجٚزاة، ٕذر ظذ يَدم أن فًِِّؿ حتذير احلديٞ ؾٍل

 !صًْٚ حيًْقن أهنؿ حيًٌقن وهؿ افْٓل يف يًَقا  ٓ حتك

 (.852-850/ 4/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   رافْذو 

 

287 

 كان إذا بف القفاء وحروة هلل ضاعة كان إذا بالٕذر القفاء وجقب

 وَيٗة فٗف

 ـٚن ومٚ افقؾٚء، ؾٍُٚرتف هلل ـٚن ؾام ٕذران، افْذر[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شيّغ ـٍٚرة وظِٔف ؾٔف وؾٚء ؾال فِنٔىٚن

  :اثْغ أمريـ ظذ دفٔؾ احلديٞ ويف [:اإلمٚم ؿٚل]

 صح وؿد ـٍٚرتف، ذفؽ وأن بف افقؾٚء وجٛ هلل، ضٚظٜ ـٚن إذا افْذر أن: إول

 ؾال اهلل يًيص أن ٕذر ومـ ؾِٔىًف، اهلل يىٔع أن ٕذر مـ»: ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص ظْف

  .ظِٔف متٍؼ.شيًهف

 جيقز ؾال فِنٔىٚن، وإضٚظٜ فِرمحـ، ظهٔٚن ؾٔف ٕذرا ٕذر مـ أن: وأخر

 ؾًِٔف مٌٚحٚ أو مُروهٚ افْذر ـٚن وإذا افّٔغ، ـٍٚرة افٍُٚرة وظِٔف بف، افقؾٚء

 ـٍٚرة افْذر ـٍٚرة»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف وفًّقم أوػ، بٚب مـ افٍُٚرة

 خمرج وهق ظْف، اهلل ريض ظٚمر بـ ظٌَٜ حديٞ مـ وؽره مًِؿ أخرجف .شافّٔغ

 إٓ افًِامء، بغ ظِٔف متٍؼ وافثٚين إول إمر مـ ذـرٕٚ ومٚش. 2561» شاإلرواء» يف

 ـام وإشحٚق أمحد اإلمٚم مذهٛ بف ؾٚفَقل وٕحقهٚ، ادًهٜٔ يف افٍُٚرة وجقب يف

 احلديٞ هلذا افهقاب وهق أجوٚ، احلٍْٜٔ مذهٛ وهق ،ش288/  4» افسمذي ؿٚل

  .إفٔف أذٕٚ ممٚ مًْٚه يف ومٚ

 (.851-851/ 4/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ادَيٗة بٕذر القفاء حتريؿ

ٕٜ» بـ يْحر أن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظٓد ظذ رجؾ ٕذر: ؿٚل افوحٚك بـ ثٚبٝ ظـ  ،شبقا

ٕٜ» بـ أنحر أن ٕذرت إين: ؾَٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾٖتك : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾَٚل ،شبقا
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 ظٔد ؾٔٓٚ ـٚن ؾٓؾ»: ؿٚل ٓ،: ؿٚل ،شيًٌد؟ اجلٚهِٜٔ أوثٚن مـ وثـ ؾٔٓٚ ـٚن هؾ»

 يف فْذر وؾٚء ٓ ؾٕ٘ف بْذرك أوف»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾَٚل ٓ،: ؿٚل ،شأظٔٚدهؿ؟ مـ

 .شآدم ابـ يِّؽ ٓ ؾٔام وٓ رحؿ ؿىًٜٔ يف وٓ اهلل مًهٜٔ

 افقؾٚء ذفؽ مـ وأن ادًهٜٔ، بْذر افقؾٚء حتريؿ افٍَف مـ وؾٔف [:اإلمٚم ؿٚل]

 مُٚن ظـ ؾوال فٍُِٚر، ظٔدا ـٚن أو بٚهلل، ؾٔف يؼك ـٚن مُٚن يف افىٚظٜ بْذر

 افَقل تّٜٔٔ ابـ اإلشالم صٔخ ؾهؾ وؿد ادًٚيص، أو ؾٔف، افؼك افْٚس يتًٚضك

  .جدا هٚم ؾٕ٘ف ،شآؿتوٚء» يف ؾراجًف ؽره، ظْد جتده ٓ رائًٚ تٍهٔال ؾٔف

 (.876/ 5/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ادباح بالٕذر القفاء وجقب

 يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل خرج: يَقل بريدة شًّٝ : ؿٚل بريدة بـ اهلل ظٌد ظـ

 ٕذرت إين! اهلل رشقل يٚ: ؾَٚفٝ شقداء، جٚريٜ جٚءت إكف، ؾِام مٌٚزيف، بًض

 إن» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾَٚل. وأتٌْك بٚفدف يديؽ بغ أرضب أن شٚحٚ اهلل ردك إن

 .شؾال وإٓ ؾٚرضيب، ٕذرت ـْٝ

 .ادٌٚح بٚفْذر افقؾٚء وجقب: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 (.110/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ادباح بالٕذر القفاء جيب

 أن افؼع يف ثٌٝ بام[ ادٌٚح بٚفْذر افقؾٚء وجقب ظذ يًتدل] [:اإلمٚم ؿٚل]

 افٌٔٝ إػ ادق ٕذرت حٚ ظٌَٜ ٕخٝ بَقفف ملسو هيلع هللا ىلص إفٔف أصٚر ـام يّغ، افْذر

 ش.ئّْٓٚ ظـ تٍُر»: ؾًجزت

 أو ئّْف يف يز أن ظِٔف وجٛ يًٍِف: أن مٌٚح ظذ حِػ مـ أن ومًِقم

 ـالم هلذا وراجع ؾرق، وٓ افٍُٚرة، أو افقؾٚء ظِٔف ادٌٚح: ٕذر يف ؾُذفؽ افٍُٚرة،
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  ش.175 - 171/  1ش »افًْـ هتذيٛ» يف افَٔؿ ابـ

 (14/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 ادَيٗة بٕذر القفاء جيقز ٓ

 حٚهة، حٚؾٜٔ افًٌُٜ إػ ُتق أن أختل ٕذرت: ؿٚل اجلْٓل ظٚمر بـ ظٌَٜ ظـ

 افًٌُٜ إػ ُتق أن ٕذرت: ؿٚفقا ش. هذه؟ بٚل مٚ: »ؾَٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظِٔٓٚ ؾٖتك

 [ش.هديٚ وفتٓد] ،[وفتحٟ] وفتختّر ؾِسـٛ مروهٚ: »ؾَٚل! حٚهة حٚؾٜٔ

 .بف افقؾٚء جيقز ٓ ادًهٜٔ ٕذر أن: مْٓٚ هٚمٜ ؾقائد احلديٞ يف [:اإلمٚم ؿٚل] 

 (.4019/ 5/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الٗٔني خمرج خرج إذا الٕذر حْؿ

ػ [:خٚن صديؼ ؿٚل] غ: خمرج خرج إذا افْذر يف افًِؿ أهؾ اخِت قل أن مثؾ افّٔ  إن: َي

، ظتؼ ظع ؾِِف ؾالٕٚ ـِّٝ ذا أصع، أو أصقم، أن ظع ؾِِف افدار دخِٝ إن: أو رؿٌٜ  ٕذر ٓؾ

غ: خمرج أخرج ًف مْع بف ؿهد ٕنف افّٔ ًؾ: ظـ ٍٕ ٚفػ اٍف هد ـٚحل ْٔف َي ًف مْع بّٔ  ظـ ٍٕ

ًؾ، ْزٜف أنف: افنٚؾًل ؿقل ؾٖصح اٍف غ: ّب  .حْٞ إن افٍُٚرة ظِٔف افّٔ

 وظىٚء، ظٚئنٜ، ؿقل وهق :- اهلل صٚء إن - إصح وهق[: إفٌٚين ؾًِؼ]

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أصحٚب مـ وظدد

َل ؿٚل ٔٓ  أو ظتؼ يف شقاء ؾٔف: حْٞ مٚ ـؾ يف ؿٚفف بف: ؿٚل ومـ» ش: 56/  40» اٌف

 .شضالق

 (.40/ 1) افرؤٜ افتًَِٔٚت
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 والف بيدقة حٓػ وـ وحْؿ كٓف والف ٘ذر وـ حْؿ

 ظِٔف ويًّؽ[ بامفف] يتهدق أن ادًٖخٜ يف[ افَٔؿ ابـ] اختٚر  [:اإلمٚم ؿٚل]

 ش.ٕٚذًرا ـٚن إذا هذا ظٔٚفف، ويٍُل ئٍُف مٚ وهق بًوف،

 .أظِؿ واهلل إؿرب: هق وهذا يّغ، ـٍٚرة أجزأه بٚفهدؿٜ: حٚفٍٚ ـٚن إذا وأمٚ

 (18/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 الٕذر، هبذا يقف ومل شٕة، وعرشيـ شبع وٕذ ٘ذراً  ٘ذر رجؾ

 عٓٗف؟ فامذا

 هبذا يقف ومل شْٜ، وظؼيـ شٌع مْذ ٕذراً  ٕذر إؿٚرب أحد يف :افًٗال

 ظِٔف؟ ؾامذا افْذر،

 .ئٍف أن ظِٔف :افنٔخ

 .صٔٚم ظِٔف مٚ :افًٗال

 . ذمتف برئٝ ؾَد وىف ؾ٘ذا افقؾٚء، ظِٔف رء، أي ظِٔف مٚ ٓ :افنٔخ

  (.: .45 : 14/    91/  وافْقر اهلدى)

الٕذر يسٓٔف أن قبؾ لف ادٕذور وات ثؿ لرجؾ وآً  ٘ذر رجؾ  

 ؾامت أؿٚربف ٕحد مٚل ظـ ظٌٚرة وهق ٕذراً  ٕذر رجؾ: افًٚئؾ يَقل :مداخِٜ

 ٕذره؟ افذي احٚل يف افْٚذر افرجؾ هذا يًٍؾ ؾامذا افْذر: ٚءوؾ ؿٌؾ افَريٛ هذا

 فف؟ ادْذور مٚت يًْل :افنٔخ

 .ًٕؿ. فف ادْذور مٚت :مداخِٜ
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 .يرثف مـ إػ بف يْذر :افنٔخ

 ( 00 : 02: 48/   141/  وافْقر اهلدى) 

 بف القفاء ئْـ ٓ الذي الٕذر

 أختل بٚفًٚئِٜ، ظْدٕٚ حدثٝ ؿهٜ يًْل هق، مٚ مَهقد ؽر افع افْذر :ادَِل

 حديد بٔهر بٔده إيده، يىِع بَٔدر ؾام إشًٕٚر بًُّٔٓٚ إيده افهٌر وابْٓٚ جٝ

 ضًِٝ إيدك فق ُمّد يٚ واهلل بتحُل وهًِٓٚ خقؾٓٚ مـ ؾٓل ؾٚيده، ؾٔف مٚ وهذا

 هذا؟ حُؿ ؾام رـًٜ مِٔقن ٕصع بًالم

 بًالمٜ؟ إيده ضًِٝ.. بؼٕٚ :افنٔخ

 .هلل احلّد آه :ادَِل

 .ادٓؿ هذا هلل احلّد :افنٔخ

 بتتذـر؟ رـًٜ مِٔقن ظـ شٖخؽ :مداخِٜ

ل ؿ، أي :ادَِ ُـ ٓ افذي افْذر ـٍٚرة مًٚـغ ظؼ تىًؿ أن جيٛ هذه ًٕ  .بف افقؾٚء ّي

 ( 00 : 06: 21/   196/  وافْقر اهلدى)

 عذ الٓحؿ تقزيع ذبح إذا عٓٗف جيب هؾ فّط الذبح ٘ذر وـ

 الِّراء؟

 مٚ ذبٔحٜ يذبح أن ٕذر مـ أن وهق افْذر حقل افْٚس مـ افًٗال يُثر :مداخِٜ

 افذبح أم ؾَط افذبح ظِٔف افقاجٛ ؾٓؾ افٍَراء ظذ حلّٓٚ تقزيع ينسط ومل

 فِْٜٔ؟ تٚبع إمر أن أم واإلٍٕٚق،

 ٕذراً  ٕذر ؾ٘ن فِْٜٔ تٚبع صؽ بال ؾٓق ٕذراً  ٕذر مـ ـؾ إخر، هذا هق :افنٔخ



   افْذور   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 ٕذر وإن افْذر، ُتٚم مـ ذفؽ ٕن مْف: يٖـؾ أن ظِٔف ؾروًٚ  صٚر مْف يٖـؾ أن وٕقى

ـِ  أن وجٛ مْف، يٖـؾ وأٓ مْف ؾيٗـِ  أن وٕقى ٕذراً   مل وإن مْف، يٖـؾ وأٓ مْف ؾيٗ

 أن وٓ يٖـؾ أن ٓ اشتحي مٚ ذبٔحٜ يذبح أن ٕذر: ادنُِٜ هْٚ هذا وٓ هذا ٓ يْق

: أخريـ إضًٚم هق افْذر يف إصؾ ٕن ٓ،: َٕقل إـؾ؟ فف جيقز ؾٓؾ يٗـؾ

ٚنَ  َيْقًمٚ َوخَيَُٚؾقنَ  بِٚفَْْذرِ  ُيقُؾقنَ ﴿ هُ  ـَ َتىًِرا  َذُّ ًْ  يىًّقن: أي [7:اإلًٕٚن﴾ ]ُم

ءً  ذفؽ وراء مـ يٌتٌقن ٓ وفٍَِر فًُِّغ افىًٚم  ٕٚذر ٕذر ؾ٘ذا صُقرًا، وٓ جزا

 افٍَراء إػ ـِف وإٕام مْف يٖـؾ أن فف ؾِٔس ٕذره مـ يٖـؾ أن ٕٔتف يف يتَهد ومل مٚ

 .اجلقاب هق هذا جيقز، ٓ إؽْٔٚء، مـ إصدؿٚء إػ وفٔس

 ( 00 : 15: 01/   797/  وافْقر اهلدى)



 األمياٌ كتاب
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 وتقكٗد جلاج عذ الٗٔني كا٘ت إذا

 اهلل ظْد فف آثؿ ؾٕ٘ف أهِف يف بٚفّٔغ أحدـؿ اشتِٟ إذا[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شهبٚ أمره افتل افٍُٚرة مـ

 وتقـٔدهٚ افّٔغ تُرير وهق افِجٚج مـ ش...اشتِٟ»: ؿقفف» [:اإلمٚم ؿٚل]

 إثؿ ؾًِٔف اشتثْٚء وؽر وتٖـٔد جلٚج ظذ ئّْف ـٕٚٝ إذا: يَقل. ظِٔٓٚ واإلؿٚمٜ

 ظذ افذي ظذ افٍُٚرة وإٕام أصٚبف افذي اإلثؿ مـ ظْف افٍُٚرة تٌْل وفٔس ظئؿ

 .شويٍُر ؾًٍٔؾ ويْدم جلٚج، وٓ تٖـٔد ؽر

 (.231/ 3) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الَربٗة؟ الُٓة بُر الّسؿ ييح هؾ

 يف ادحُّٜ يف حيت إذا: مثالً  افًربٜٔ، افٌِٜ بٌر افًَؿ يهح هؾ :افًٗال

 مثالً  إحٕٜٚٔ بٚفٌِٜ بٚفًَؿ وظع حيٍِقْٕل وهْٚك أخامٕٔٚ مثؾ ظربٜٔ ؽر بالد

 اهلل؟ أمٚم ل بٚفًٌْٜ مِزم افًَؿ هذا ؾٓؾ افًْٜ، يف وٓ افُتٚب يف ترد مل وبهٌٜٔ

 ظز اهلل بٌر حِػ هق إظجّٜٔ بٚفٌِٜ افّٔغ ـٚن إذا إمر، خيتِػ :افنٔخ

 احلِػ ـٚن إذا أمٚ بف، يدان أن ظـ ؾوالً  ادًِؿ، حيٍِف أن جيقز ٓ أوًٓ  ؾذفؽ وجؾ

 وٓ جٚئز ؾٓق إظجّٜٔ بٚفٌِٜ وجؾ، ظز اهلل صٍٚت مـ بهٍٜ أو وجؾ، ظز بٚهلل

 .حٍِف يف صٚدق هقو إٓ ادًِؿ حيٍِف أن جيقز

 شٖتًِؿ ـام أخٌٕٜٚٔ، فٍيٜ أن مْل تتًِؿ ؾٖنٝ إفٌٕٜٚٔ، افٌِٜ يف: مثالً : يًْل

 يَقل؟ مٚذا وجؾ ظز بٚهلل حيِػ أن أراد إذا إفٌٕٜٚٔ افٌِٜ يف أخامٕٜٔ، فٍيٜ مْؽ أنٚ

ًٚ، يّغ هذا شزويت ضٚصٚ»  تٌٚرك اهلل: يًْل زويت افًَؿ، بٚء تًٚدل ضٚصٚ ٕن ذظ

ًٚ، جٚئز ؾٓق إفٌٕٜٚٔ بٚفٌِٜ احلِػ هذا بٚدحُّٜ حِػ ؾ٘ذا وتًٚػ،  أن وجيٛ ذظ

 .افًربٜٔ افٌِٜ يف احلِػ أحُٚم ـؾ بف احلٚفػ يِتزم
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ٌٜ يف هق افذي افرب: ٕشٖل أظقد أٚن ؾٚٔن ٕٜٔ اِف ٕفٌٚ ؿ يف اشّف مٚ زويت ا  فٌُت

ٕٜٔ؟ حٚ  ٕا

ٚئؾ ٕٜٔ :اًف حٚ قفقن ٕا  .شجقد»: َي

قل أن أراد ؾ٘ذا :افنٔخ هلل: َي قل مٚذا ٚب  .َي

 حيٍِقن ظٚدة مثالً  ادحٚـؿ يف أنٚ ظِّٝ ـام فُـ ،شجقد مٚي» :افًٚئؾ

 .ظقين ؾٔف واهلل بٚهلل يًٚظد مٚ بٖحؼ أؿًؿ أنٚ: يًْل شأخامين ـالم» افنخص

 ـٔػ؟: افنٔخ

 .اهلل ظٌد أؾوؾ بنُؾ ٕسمجٓٚ :مداخِٜ

ٚئؾ ًْل :اًف قن أؿًؿ: ي  .احلؼ أؿقل أن ظذ اهلل ظقن ؾٔف بام أو اهلل، ًب

 أؾًٚل مـ بًٍؾ أو اهلل صٍٚت مـ بهٍٜ حِػ ٕنف ذظل يّغ ؾٓذا :افنٔخ

 .جٚئز ؾٓق وتًٚػ، تٌٚرك بٚهلل حِػ ذفؽ وـؾ اهلل،

 (.: .40 : 19/   67/   وافْقر اهلدى)

 وساكني جيد ومل ئني كِارة عٓٗف رجؾ

 ادرتٌٜ: مراتٛ ثالث ظذ إهنٚ: يَقفقن افّٔغ ـٍٚرة يف بًوٓؿ :مداخِٜ

 .افهٔٚم هل: افثٕٜٚٔ وادرتٌٜ .اإلضًٚم: إوػ

 ؾٓؾ ؾَراء، وجدٕٚ مٚ مًٚـغ ظؼة إضًٚم: ؾّثالً  افًُقة هل: افثٚفثٜ وادرتٌٜ

 آخر؟ ضريؼ مـ ؽره أو إؾٌٚن فِّجٚهديـ يرشِٓٚ هؾ اهلل، شٌٔؾ يف يٍَْٓٚ

 ٕنف أجٚم ثالث يهقم إخرى، فِّرتٌٜ ؾٔتقجف ادًٚـغ، يقجد مل إذا :افنٔخ

 .افْص يف مٚ ؾِْتزم افْص، خالف هذا أخر فدكا ؾٌَل ادكف، وجد مٚ

 (.: .27 : .4/   86/   وافْقر اهلدى) 
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 ادستحٓػ ٘ٗة عذ الٗٔني

 يِزم ومٚ أثٚث بًٌض يٖيت أن تًَْف زوجٜ فف ـٕٚٝ: اإلخقة أحد شٖل :مداخِٜ

 ؽر ومـ مٚهلٚ، مـ وتًٚظده تدرس وهل ضٚؿتف ؾقق يِّؽ، مٚ ؾقق: يًْل فٌِٔٝ

 بٖمقال تىٚفٌف ّٜفِّحُ ؿؤٜ برؾع وؿٚمٝ بْٔٓام افًالؿٜ شٚءت ثؿ مْف، ضِٛ

 افَٚيض حيِػ إمقر هذه مثؾ ويف افًٚبؼ، ادجٚل يف ذـرت امؾٔ إيٚهٚ أظىتف

 يتُِؿ أن رأى إذا أظىتؽ؟ هؾ: مثالً  ؾَٔقل تٍهٔالت، يًّع أن دون افنخص

 أو بٚفُالم فف يزء بًوف: يًْل ـذا يىِٛ أن أراد إذا ؾربام ٓ، ًٕؿ: ُمددة إجٚبٜ

 دؾع: يًْل ذفؽ ظذ ويستٛ افًَؿ، مع ٓ أو ًٕؿ: ؾ٘مٚ إدب بَِٜ يتّٓف ـذا

 ٓ أم أظىتؽ أهنٚ حيٍِف أن أراد إذا: هْٚ ؾٚفًٗال اإلًٕٚن، هذا يًتىٔع ٓ مٌٚفغ

  يًٍؾ؟ مٚذا: يًْل

 أو هْٚ ؾٚحلٚفػ شادًتحِػ ٕٜٔ ظذ افّٔغ»: افًالم ظِٔف ؿقفف يرد هْٚ :افنٔخ

 أن جيقز ٓ وحْٔئذٍ  هْٚ افَٚيض وهق ادحِػ ؿهد ظرف إذا افّٔغ مْف ادىِقب

 احلُؿ هق هذا ظرف ؾ٘ذا افَٚيض، وهق ادحِػ ٕٜٔ ظذ وإٕام ٕٔتف ظذ احلٚفػ حيِػ

 يًتَد ممٚ تٍُِٔف منُِٜ يف شَٔع بٖنف حِػ فق بٖنف افًٗال ؾحقى مـ يٌدو وحْٔئذٍ 

ًٚ، بف مُِػ ؽر أنف  . ربف ظْد مهٌٔتف حيتًٛ أن مـ هذه واحلٚفٜ بد ؾال ذظ

 .صٔخ يٚ اخلر جيزيؽ اهلل :مداخِٜ

 (00: 45: 01/ 801/ وافْقر اهلدى)

 تّسؿ ٓ: بْر ٕيب ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل ققل فّف هق وا

 أيب تٖويؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ افقارد احلديٞ ؾَف هق مٚ: افًٚئؾ يَقل :مداخِٜ

 ؟شتًَؿ ٓ»: وافًالم افهالة ظِٔف اهلل رشقل فف ؿٚل ظْدمٚ فِرؤيٚ بُر

 ؿقفف؟ تٖويؾ هق مٚ :افنٔخ
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 بدأ ظْدمٚ بُر ٕيب افًالم ظِٔف افٌْل ؿٚل ظْدمٚ احلديٞ ؾَف هق مٚ :مداخِٜ

 ؟شتًَؿ ٓ»: افرؤيٚ تٖويؾ يف

 أن ظذ ادًِؿ أخٚه حيرج أن فًِِّؿ يٌٌْل ٓ أنف ٍّٕٓف افذي. ًٕؿ يأ :افنٔخ

ًٚ  يًّؾ ًٚ  يَقل أن أو صٔئ  أن أو افقء ذفؽ يًٍؾ أن ظِٔف ادحِقف يرؽٛ ٓ ؿد صٔئ

 .احلرج مـ ؾٔف حٚ يَقفف

 وشٖل بٚفتٖويؾ، فف ؾٖذن رؤيٚ تٖويؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ اشتٖذن بُر أبق حٚ

: حؼ ـِّٜ افًالم ظِٔف فف ؿٚل ٓ؟ أم بٚفتٖويؾ أصٚب هؾ»: افًالم ظِٔف افرشقل

 يٌغ أن ظِٔف حٚفًٍٚ  افًالم ظِٔف افرشقل مـ ؾىِٛ شبًوًٚ  وأخىٖت بًوًٚ  أصٌٝ

 .شتًَؿ ٓ»: وؿٚل افًالم ظِٔف ؾْٓٚه أخىٖ، افذي ومٚ أصٚب افذي مٚ فف

 : اثْغ فنٔئغ تًِٔؿ فْٚ، تًِٔؿ هق فف ؾْٓٔف

 بهالتف، بًٌٚدتف، يتًِؼ ٓ رء ظـ يًٖل أن يٌٌْل ٓ أنف :إول المء

 افرشقل أن فق ؾٔف أخىٖ افذي افًَؿ يف أنف: مثالً  أؾسض مْٚمٜٔ، رؤيٚ هذه. بحٔٚتف

 ادهِحٜ مـ فٔس افذيـ افْٚس بًض ٕصٚب اخلىٖ وجف فف بغ افًالم ظِٔف

 يُقن أي أنٝ، تًٖل أن يٌٌْل ٓ ؾ٘ذاً  افْٚس، مـ افًٌض هذا ظـ افَْٚب ـنػ

َُٖخقا  ٓ﴿: بٚب مـ هذا ًْ ـْ  َت ٌْدَ  إِنْ  َأْصَٔٚءَ  َظ ؿْ  ُت ُُ ؿْ  َف ـُ ْٗ ًُ  .[404:احٚئدة﴾ ]َت

 حيِػ أن فًِِّؿ جيقز مٚ أنف  :– الَٔٓٗة حٗاتٕا دم وٖؿ وهذا – الثاين والمء

 تٖتْٔٚ يقم وـؾ افزوجغ بغ يَع – إشػ مع – وهذا ـذا، تًٍؾ إٓ أخر ظذ

 تذهٛ مٚ ؾًِٝ، وراحٝ ـذا تًٍع مٚ زوجتل ظذ حٍِٝ أنٚ أنف وؾتٚوى، أشئِٜ

 مٚذا ذهٌٝ، وهل آخره، إػ ـذا بٔٝ إػ أختؽ، بٔٝ إػ تذهٛ مٚ أهِؽ، بٔٝ إػ

 .آشتٍهٚل بًد اجلقاب يٖيت ًّٕؾ؟

 يف هق يَع وؿد احلرج، يف ؾٔقؿًف ادًِؿ أخٔف ظذ ادًِؿ حيِػ أن يٌٌْل ؾام

 .ًٕؿ. افهحٔح احلديٞ هذا مـ ٍّٕٓف افذي هذا. افًٚبؼ ادثٚل يف ـام احلرج

  (00 : 01: 01/   245/  وافْقر اهلدى) 
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 الد٘ٗا أوقر وـ صئ دم باهلل السٚال حْؿ

 ؟...شمًِقن اهلل، بقجف شٖل مـ مًِقن: »حديٞ درجٜ مٚ :مداخِٜ

 يًٖل ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف أظِؿ وفُْل احلديٞ، هذا حٚل أن أذـر ٓ أنٚ :افنٔخ

 احلُؿ أمٚ مٔنة، إػ ؾْيرة مراجًٜ إػ حيتٚج احلديٞ ؾٓذاش اجلْٜ إٓ اهلل بقجف

ًٚ  بٚهلل يًٖل أن فًِِّؿ جيقز ؾال افؼظل  مـ.. شٖل مـ وفُـ افدٕٔٚ، أمقر مـ صٔئ

 افهالة ظِٔف ؿٚل ؾَد حيْثف، وأٓ ؿًّف يز أن ظِٔف ادحِقف ؾًذ اخلىٖ هذا يف وؿع

ش ؾٖجٌٔقه دظٚـؿ ومـ ؾٖظىقه، بٚهلل شٖخُؿ مـ: »افهحٔح احلديٞ يف وافًالم

 شٗال مـ أظيؿ وٓ ظئؿ رء بذفؽ يًٖل أٓ يؼع ٓ ـٚن وإن بٚهلل ؾٚفًٗال

 بٚهلل شٖخُؿ مـ: »فف ًٕتجٔٛ أن ظِْٔٚ ؾٔجٛ ادخٚفٍٜ هذه مثؾ يف وؿع ؾّـ اجلْٜ،

 .صحتف تثٌٝ بؾ احلديٞ ذاك ظـ ئٌْْٚش ؾٖظىقه

 (00:10:15/أ47: افْقر رحِٜ)

 التخٗر؟ عذ أم الستٗب عذ هل هؾ الٗٔني كِارة

 أم مرتٌٜ هل هؾ احٚئدة شقرة يف افقاردة احلٌٔٛ أخل يٚ افّٔغ ـٍٚرة :مداخِٜ

 بٚٓختٔٚر؟ أهنٚ

 .مرتٌٜ أطـ أنٚ :افنٔخ

 .واردة افًقرة يف هل :مداخِٜ

 .مًٚـغ ظؼة إضًٚم بٖنف ؾٔٓٚ سح أطـ أيٜ هل ًٕؿ، :افنٔخ

 ..جيد مل ؾّـ :مداخِٜ

 .أجٚم ثالثٜ ؾهٔٚم :افنٔخ

 .رؿٌٜ ظتؼ رء أول. ٓ.. .يًتىع مل ؾّـ :مداخِٜ
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 صٔٚم بًديـ مًٚـغ، ظؼة ضًٚمإ بًديـ ؾٔف، مٚ افٔقم رؿٌٜ ظتؼ إيف :افنٔخ

 ..افستٔٛ هذا ظذ هق أجٚم، ثالثٜ

 ..إٓ مرتٌٜ إػ مرتٌٜ مـ أنتَؾ أن أشتىٔع ٓ افستٔٛ، هبذا هل هؾ :مداخِٜ

 جتل ؾ٘ذاً  افٔقم، رؿٚب ظتؼ ؾٔف مٚ فًِتؼ بٚفًٌْٜ آشتىٚظٜ، بًدم إٓ :افنٔخ

 .اإلضًٚم وهل افثٕٜٚٔ فِّرتٌٜ

 (00 : 69 : 46/ 127/وافْقر اهلدى)

 ؟الُٓق وـ كذباً  احلٓػ هؾ

 إفخ أو ٕجٚر أو شٌٚك أو ـٚدُُْٔل بٚفذات ادْٓٔغ افْٚس بًض يف :افًٚئؾ

 اهلل صٚء أن بُقن شٚظٜ أو شٚظٜ ٕص بًد ل ارجع بَٔقفؽ ظْده شٔٚرتؽ تًٌٝ

ء إيٚه بٌٔرفؽ مثالً  ظْده بُٔقن افع افٌرض ،افالزم ظِّتؽ  افٌرض ،افٌالتغ شقا

 أنٝ تذهٛ ؾًٌدمٚ ،افًٔٚرة بجٓزفؽ وأنٚ زمٚن شٚظٜ ٌِٔؽؽ بَٔقفؽ ظْده مقجقد

 مـ ؿىًٜ أجٌِؽ بدي فًف افًٔٚرة خِهٝ مٚ واهلل فًف بَٔقفؽ وتٔجل وتروح

 دار ظْد جٚفس أنٚ إجٚم مـ ؾٔقم ،افَىع بٔٚظغ أحد مـ ؿىًٜ أو إردن ظامن

 فف ؿِٝ افديـ يف هلٚ أصؾ ٓ أجامن حيِػ إٕف مرات ظدة فف ؾًًّٝ اإلخقان أحدى

 ظذ وبتحٚؾظ ربْٚ وبتًرف مِتحل رجؾ ؾٔؽ اهلل بٚرك أنٝ افُريؿ أخل يٚ

 يف: ل ؿٚل ،جيقز ٓ هذا وجؾ ظز اهلل ظذ وتُذب حتِػ أنٝ ـٔػ افهِقات

 ؟ؾُٔؿ اهلل بٚرك أؾٔدوٕٚ فٌق افّٔغ هذا أن أؾَقا  ادنٚئخ بًض

ًٚ  يّغ أوًٓ  ؿؤتغ هْٚك أن شٗافؽ مـ ؾّٓٝ أنٚ :افنٔخ  ؾٓؾ ـذب وثٕٚٔ

 ؟يف مٚ وٓ ـذب يقجد

 .ًٕؿ ـذب يف :افًٚئؾ

 .بٚجلقاز أؾتقه ذفؽ مع :افنٔخ

 .فٌق يّغ هذا أن فؽ يَقل ادنٚئخ أحد أؾتٚه :افًٚئؾ
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 فُـ افّٔغ فٌق اشّف افؼع يف رء ؾٔف افّٔغ فق أخل يٚ صقف :افنٔخ

 افتل افهقرة ظّقمٚ افّٔغ فٌق يف وصٓقاهتؿ ٕهقائٓؿ اتٌٚظًٚ  يتقشًقن ؿد افْٚس

 ملسو هيلع هللا ىلص  وافرشقل افُذب ؾحًٌف يّغ يف ـٚن مٚ ؾِق مُنقف ـذب ؾٔٓٚ أنٝ ذـرهتٚ

ًٚ  ،ـذابٚ اهلل ظْد يُتٛ حتك يُذب افرجؾ يزال وٓ يَقل  افذي هق افّٔغ فٌق ثٕٚٔ

 افدار صٚحٛ مثالً  صخص مع يتُِؿ إًٕٚن..ؿٌِف ظِٔف ظٚؿد ؽر إًٕٚن مـ خيرج

 ـٍٚيتل، أخذت بَٔقفف ـؾ فِؤػ بَٔقل أمًؽ ثؿ افٍُٚيٜ ؾٔف مٚ أـؾ وافٌٔٝ

 افّٔغ فٌق مـ إوػ احلٚفٜ حٚفتغ هلٚ تٖـؾ مٚ إٓ واهلل ـِّٜ هذه تٖـؾ، مٚ إٓ واهلل

 يٗاخذ وٓ افّٔغ فٌق اشّف هذا افّٔغ حََٜٔ يًْل يَهد مٚ مْٓٚ تىِع ـِّٜ يًْل

ؿُ  ٓ﴿ افَران يف هبذا مكح وربْٚ ظِٔف ـُ اِخُذ َٗ قِ  اّلَلُ  ُي ٌْ َِ ؿْ  يِف  بِٚف ُُ ﴾ َأجاَْمِٕ

 ،واهلل بذ واهلل ٓ افرجؾ ؿقل هق افّٔغ فٌق ظٚئنٜ افًٔدة وتَقل[ 226:افٌَرة]

 يَقل افّٔغ يٗـد أن يريد ظْدٕٚ واحد حٚ شقريٚ ظْدٕٚ مثؾ رء ؾٔٓٚ ظْدـؿ يُّـ

 إًٕٚن فق احلََٜٔ ٕن افّٔغ تٖـٔد مٚذا يريد فُـ ظٚمٜٔ هذه أن مع اهلٚء بُن واهلل

 فف مٚ افًُقن أو هْٚ واجلزم وافُن افّٔغ وؿع بٌَِف ؿٚصد هق تٖـؾ إٓ واهللْ  ؿٚل

 افّٔغ بُن هذه واهلل هذه أذهٚهنؿ يف يَٚم افًٚمٜ فُـ افًربٜٔ افْٚحٜٔ مـ تٖثر

 ؾٚفنٚهد ،افًٚمل ُظرؾف حًٛ ظذ افّٔغ تٖـٔد ؿهد هذا افّٔغ فٌق مق هذا تٖـؾ

 مٚ بٌر حيُؿ افذي ظـ تُِّْٚ مثِام افَِٛ يف بام تتًِؼ ادًٖخٜ إن ؾٔؽ اهلل بٚرك

 ترى يٚ ٕحـ ًٕرف مٚ آخره إػ وينق يزين وافذي افربٚ يٖـؾ وافذي اهلل أنزل

 مـ وخرجقا  ـٍروا ؾَد بَِقهبؿ اشتحِقهٚ ـٕٚقا  إن ،إصٔٚء هذه بَِقهبؿ اشتحِقا 

 إػ ـٚذب يُقن مثالً  ًٕٔٝ واهلل واهلل بذ افّٔغ فٌق يَقل افذي هذا ـذفؽ ديْٓؿ

ًٚ  ،ئٍُف ـذبف ؾَِْٚ ،آخره  افذي افٌّقس افّٔغ هق ؾٓذا افّٔغ ؿٚصداً  ـٚن إن ثٕٚٔ

 افٌّقس وافّٔغ شبالؿع افديٚر  تدع افٌّقس افّٔغ» أن إحٚديٞ بًض يف جٚء

 بٚفّٔغ احلٚفػ إثؿ صدة ظـ ـْٚيٜ وهذا ،هلٚ ـٍٚرة ٓ هلٚ ـٍٚرة ٓ افًِامء مجٚهر ظْد

 .ـٍٚرة هلٚ اخلىٖ افّٔغ بْٔام افٌّقس

 جيّع هذا أن منٚهديـ فًْٚ ٕحـ أظِؿ واهلل ذـرهتٚ أنٝ افتل افهقرة ؾ٘ذاً  
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 وتَديؿ افْٚس تؤِؾ أجؾ مـ افُذب هذا ظذ افّٔغ ظَد وإثؿ افُذب إثؿ اثْغ

 .إفٔٓؿ آظتذار

 (00 : 11 : 18/ 614/وافْقر اهلدى) 

 يٍٕر أم والْسقة اإلضَام بني خمر اإل٘سان هؾ الٗٔني كِارة دم

 الِّراء؟ حاجة إىل

َٚرُتفُ ﴿: تًٚػ ؿقفف يف! صٔخْٚ :مداخِٜ ٍَ َُ ٚمُ  َؾ ًَ ةِ  إِْض ٚـِغَ  َظَؼَ ًَ ـْ  َم  َمٚ َأْوَشطِ  ِم

قنَ  ُّ
ًِ ؿْ  ُتْى ُُ َقهُتُؿْ  َأوْ  َأْهِِٔ ًْ

ٍٜ  حَتِْريرُ  َأوْ  ـِ ٌَ ـْ  َرَؿ َّ ْ  َؾ ِٜ  َؾِهَٔٚمُ  جَيِدْ  مَل ﴾ َأجَٚمٍ  َثالَث

 افٍَراء حٚجٜ إػ يْير أم وافًُقة اإلضًٚم بغ خمر اإلًٕٚن هؾ[ 89:احٚئدة]

  ومهِحتٓؿ؟

 . سحيٜ أيٜ :افنٔخ

ـْ ﴿: ًٕؿ صٔخل يٚ اخلٔٚر أذـر مل أنٚ :مداخِٜ َّ ْ  َؾ [ 89:احٚئدة﴾ ]َؾِهَٔٚمُ  جَيِدْ  مَل

 . وافًُقة اإلضًٚم ؿؤٜ اهلل حٍيؽ فَؤٜ بٚفًٌْٜ: يًْل

 .أيٜ أؿرأ  :افنٔخ

َٚرُتفُ ﴿ :مداخِٜ ٍَ َُ ٚمُ  َؾ ًَ ةِ  إِْض ٚـِغَ  َظَؼَ ًَ ـْ  َم قنَ  َمٚ َأْوَشطِ  ِم ُّ
ًِ ؿْ  ُتْى ُُ  َأوْ  َأْهِِٔ

َقهُتُؿْ  ًْ
ٍٜ  حَتِْريرُ  َأوْ  ـِ ٌَ ـْ  َرَؿ َّ ِٜ  َؾِهَٔٚمُ  جَيِدْ  مَلْ  َؾ  مل افهٔٚم: يًْل[ 89:احٚئدة﴾ ]َأجَٚمٍ  َثالَث

ـْ ﴿: بٚظتٌٚر ًٕٖل َّ ْ  َؾ  [. 89:احٚئدة﴾ ]جَيِدْ  مَل

 . إوػ افثالثٜ إنقاع افثالثٜ :افنٔخ

 . رؿٌٜ حترير أو افًُقة أو إضًٚم مـ :مداخِٜ

 . ذفؽ يف خمر :افنٔخ

 . خمر :مداخِٜ
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ًٚ، افهٔٚم دون :افنٔخ  مهِحٜ ذفؽ يف يراظل أن حيًـ بؾ مٕٚع ٓ ؾحْٔئذٍ  ضًٌ

 يًتىٔع وٓ افًُقة مثالً  يًتىٔع ؾَد هق، ؿدرتف يراظل أن بد ٓ أنف ـام افٍَر،

 ـٚن ؾ٘ذا افٔقم، افقاؿع هق ـام افًتؼ يًتىٔع وٓ أحدمهٚ يًتىٔع وؿد اإلضًٚم،

 .فٍَِر إنٍع هق مٚ خيتٚر حْٔئذٍ  ـِٓٚ افثالثٜ إنقاع هلذه مًتىًًٔٚ 

   (00: 48: 64/ 801/ وافْقر اهلدى)

ر ومل كثرة أيامن عٓٗف إ٘سان ِِّ  يَِؾ؟ فامذا تاب ثؿ عٕٖا ُيْ

ٚن :مداخِٜ ٔٓف تًد ـثرة أجامن ظِٔف إًٕ ب ؾٚٔن ـٍر، ومٚ ٚب ًؾ؟ ؾامذا اهلل، إػ ٚت  ٍي

 إػ يًَْؿ افهٚفح وافًّؾ افهٚفح، افًّؾ تقبتف مع يَرن أن ٓبد :افنٔخ

 ذاك ظذ ظِٔف ترتٌٝ افتل إجامن ـٍٚرة يٗدي أن هق: افٍرض وٍٕؾ، ؾرض: ؿًّغ

 يُّـ ٓ أنف بحٔٞ افُثرة مـ إهنٚ: ؿٚئؾ يَقل وؿد افىقيؾ، ادديد افزمٚن

 ٕنف افٍُٚرات: هذه يٗدي أن يُّْف ٓ أنف إفٔف بٚفًٌْٜ افُثرة مـ إهنٚ أو إحهٚؤهٚ،

 يف أو افَؤٜ هذه يف تًٚػ ؿقفف مع دائامً  يَػ أن: اجلقاب احلٚل، متقشط أو ؾَر

قا ﴿: ؽرهٚ َُ ُتؿْ  َمٚ اّلَلَ  َؾَٚت ًْ  افهالة ظِٔف افرشقل ؿقل ومع ،[45:افتٌٚبـ﴾ ]اْشتََى

 أمرتُؿ مٚ»: افهحٔح يف ادًروف ؿقفف يف افَرآين افْص هذا يٗـد افذي وافًالم

 إمر بغ ؾرق ؾْٓٚك ،شؾٚجتٌْقه ظْف هنٔتُؿ ومٚ اشتىًتؿ، مٚ مْف ؾٖتقا  رء مـ

ًٚ، ظّالً  يتىِٛ إمر افْٓل، وبغ ًٚ، ظّالً  يتىِٛ ٓ افْٓل إجيٚبٔ  تَػ أن بؾ إجيٚبٔ

 مٚ بغ افٌٚفٌٜ بحُّتف احلُٔؿ افنٚرع ؾٍرق وفذفؽ ظْف، ادْٓل إمر هبذا تٖيت وٓ

قا ﴿: آشتىٚظٜ حدود يف هبٚ افَٔٚم جيٛ ؾٕٚوامر هنك، مٚ وبغ أمر َُ  َمٚ اّلَلَ  َؾَٚت

ُتؿْ  ًْ  أرـٚن مـ أن افْٚس مجٔع ظْد جداً  ادًروف وادثؾ ،[45:افتٌٚبـ﴾ ]اْشَتَى

 ؿٔده وجؾ ظز ؾٚهلل رــ أنف مع احلرام، اهلل بٔٝ إػ احلٟ اخلًّٜ اإلشالم

 ﴿: وجؾ ظز ؾَٚل بٚٓشتىٚظٜ،
ِ
َ
ِ
ُّٟ  افَْٚسِ  َظَذ  َوّلل ِٝ  ِح ٌَْٔ ـِ  اْف ﴾ َشٌِٔاًل  إَِفْٔفِ  اْشَتَىٚعَ  َم

 يَقم أن ادًِؿ ظذ جيٛ افْيٚم، هذا وظذ إشِقب هذا ظذ ،[97:ظّران آل]
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 ظِٔف ترتٌٝ افتل افٍُٚرات آشتىٚظٜ، حدود يف بف وجؾ ظز اهلل أمر مٚ بُؾ

 اهلل يُِػ وٓ يًتىٔع مٚ مْٓٚ يٖيت ؾٓق إجامن مئٚت أو ظؼات يف حْٞ بًٌٛ

 حِٜٔ ؾٓذه ـثرة، أهنٚ بدظقى ـٍٚرة بٖي اإلتٔٚن ظـ يًرض أن أمٚ وشًٓٚ، إٓ ًًٍٕٚ 

 .خٚؾٜٔ اهلل ظذ ختٍك ٓ ذظٜٔ

 افٍُٚرة؟ يف جيزئ مٚ أؿؾ: يًْل افٍُٚرة، أؿؾ ومٚ ضٔٛ، :مداخِٜ

 وأهِف، هق يٖـؾ ممٚ يٍُر أن جيٛ ٕنف ئّْف: يف احلٕٚٞ إػ يًقد هذا :افنٔخ

 اإلضًٚم هذا مًٚـغ، ظؼة إضًٚم صٚئع، وهؿ هذا ٓ،.. يًىك َٕد هْٚك وفٔس

 اخلٌز مع يٖـؾ أن يتُّـ أن بٚفُٚد مثالً  ؾَراً  ـٚن ؾ٘ن ادٍُر، اختالف خيتِػ

،ًٚ  مـ فًؼة يَدمف يٖـِف افذي ؾٓذا ذفؽ، صٚبف مٚ أو افٍالؾؾ أو اجلٌـ مثؾ إدام

 بٚفِحؿ أو بٚفدهـ مىٌقخ افىٌٔخ بًض مثالً  يٖـؾ ؾٓق حًٚٓ  أحًـ هق ٓ افٍَراء،

 تًىك افذيـ فًِّٚـغ يَدمف أن يٌٌْل افذي هق افىًٚم ؾٓذا آخره، إػ.. أو.. أو

 .ذظًٚ  ُمدود حد فٍُِٚرة ؾِٔس رة،افٍُٚ إفٔٓؿ

 وآ؟ افتخٔر ظذ هْٚ :مداخِٜ

 .افستٔٛ ظذ ٓ، :افنٔخ

 بٚفستٔٛ؟ :مداخِٜ

 .أجٚم ثالثٜ صٚم افتٍُر اشتىٚع مٚ إذا ًٕؿ، :افنٔخ

 (00 : 15 : 20/ 565/وافْقر اهلدى)



 الكفازات
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 كِارة؟ الْبائر وـ التائب عذ هؾ

 هؾ ذفؽ، وؽر افزٕٚ.. اخلّر ذب رموٚن، يف افٍىر مثؾ افًٚيص :مداخِٜ

 افٍُٚرة؟ يِزم أم ؿٌِٓٚ مٚ جتٛ افتقبٜ

 ومْٓٚ افْهقح، افتقبٜ إٓ هلٚ ـٍٚرة ٓ ذـرهتٚ افتل افذٕقب هذه ـؾ :افنٔخ

 ـام رموٚن أؾىر دـ بٚفًٌْٜ افَوٚء يقجٌقن افًِامء بًض أن إٓ رموٚن، إؾىٚر

ًٕٚ وأتهقر أشتىٔع ٓ وأنٚ افهِقات، ؤع دـ بٚفًٌْٜ افَوٚء يقجٌقن  يٍىر إًٕٚ

 أخر، مع أحدمهٚ مرتٌىٚن ـِٔٓام ؾٕٚمران افهِقات، ظذ وحيٚؾظ رموٚن يف

 دفٔؾ أي افؼع يف يقجد ٓ وفُـ احلٚل، بىًٌٜٔ يهع ٓ رموٚن يف يهقم ٓ ومـ

 أوؿٚهتٚ ظـ اخلّس افهِقات مـ صالة أخرج أو ظٚمًدا رموٚن أؾىر دـ بٚفًٌْٜ

 رموٚن، مـ أصٓر مـ ظِٔف مٚ يَيض أن ظِٔف يقجٛ مٚ افؼع يف يقجد ٓ ظٚمًدا،

 بٚرتُٚب مٚ يقًمٚ ابتع ـٚن مـ ـؾ ْٕهح وفُـ مٚؤٚت، صِقات مـ ظِٔف مٚ أو

 :اثْغ بٖمريـ ادًٚيص هذه مثؾ

 اهلل امتـ أن بًد افًٚبَٜ أؾًٚفف ظـ يًِـ وأٓ ًٍٕف، ظذ يًس أن: إول إمر

 .بٚفتقبٜ ظِٔف وتًٚػ تٌٚرك

 ٕهقًحٚ، تقبٜ تقبتٓؿ تُقن أن: افتٚئٌغ هٗٓء بف ْٕهح افذي أخر وافقء

 يف تقؾرت إذا إٓ ـذفؽ تُقن وٓ وتًٚػ، تٌٚرك اهلل ظْد مٌَقفٜ تُقن أن وٕجؾ

 :افتٚفٜٔ افؼوط تقبتف

 وأن يًقد، أٓ ظذ يًزم وأن آؾٚت، مـ مْف صدر مٚ ظذ يْدم أن: إول افؼط

 مٚ ظِٔف شتًقض افتل هل افهٚحلٜ إظامل هذه ٕن افهٚحلٚت: إظامل مـ يُثر

ًٓ  فٔس ؾٚت مٚ ؿوٚء ؾ٘ن ؾٚت، مٚ ؿوٚء هق وفٔس واحلًْٚت إجقر مـ ؾٚتف  مٌَق

 .وتًٚػ تٌٚرك اهلل ظْد

 وؿتٓٚ، ؿٌؾ يهِٔٓٚ ـٚفذي وؿتٓٚ بًد افهالة يهع افذي أن ًِٕؿ أن وجيٛ
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 وٓ ؾرًوٚ ٓ يَع ٓ صٔٚمف أجًوٚ ؾٓق رموٚن صٓر ؽر يف رموٚن يهقم افذي وأن

 يهٚم، أن افْٚس ظذ وجؾ ظز اهلل ؾروف افذي افنٓر هق رموٚن صٓر ٕن ٍٕاًل:

 ًٍٕف ظْد مـ ذع ؾَد افًْٜ أصٓر مـ ؽره يف أو صقال يف رموٚن صٓر صٚم ؾّـ

 افذٕقب مـ وجؾ ظز اهلل إػ يتقب أن بديؾ ؾٓق شِىٚن، مـ هبٚ اهلل أنزل مٚ ذيًٜ

 يهؿ مل افذي ٕن افًٚبؼ: افذٕٛ مـ ذ فًِف آخر ذٕٛ إػ يًقد هق بف إذا ـِٓٚ

 ـام ذك، ؾٓق وجؾ ظز اهلل ذظف مٚ صٔئًٚ  يؼع افذي أمٚ ظٚيص، ؾٓق رموٚن صٓر

ٚءُ  هَلُؿْ  َأمْ : ﴿وجؾ ظز ؿٚل ـَ ُظقا  ُذَ ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ِم َْٖذنْ  مَلْ  َمٚ افِدي ﴾ اّلَلُ  بِفِ  َي

 ؾال رموٕٚٚت مـ صٓقر أو رموٚن مـ صٓر ؾٚتف ؾّـ وفذفؽ [24:افنقرى]

 [. فًٍر] أو درض ـٚن أن إٓ ؿوٚءهٚ إػ شٌٔؾ

ًٔٚ ـٚن أنف وافٌحٞ أمٚ  ظز اهلل إػ تٚب ثؿ بّهره مٌٚل ؽر ـٚن ًٍٕف ظذ جٕٚ

: تًٚػ ؿٚل ـام افهٚحلٜ، إظامل مـ يُثر أن افتقبٜ ُتٚم مـ ؾحْٔئذ وأنٚب وجؾ

ـْ ﴿ َ
ِ
ـَ  َتَٚب  د َؾ  َوآَم ِّ  اهلدى هذا ظذ اشتّر: أي [82:ضف﴾ ]اْهَتَدى ُثؿَ  َصٚحِلًٚ َوَظ

 أن ب٘مُٕٚف ؾِٔس ـثرات صِقات ؾٚتتف ؿد ـٚن افذي ـذفؽ أخًرا، إفٔف آب افذي

 افهِقات هذه أجر ؾٚتف ؿد بٖنف ؿِْٚ وفُـ آت، آت هق ومٚ ؾٚت، ؾٚت ؾام يَؤٓٚ

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل حديٞ بف جٚء ممٚ وهذا افْقاؾؾ، مـ بٚإلـثٚر ؾٚتف مٚ يًقض أن ؾًِٔف

 أؾِح ؾَد ُتٝ ؾ٘ن افهالة، افَٔٚمٜ يقم افًٌد حيٚشٛ مٚ أول: »ؾٔف ؿٚل افذي

 ؾ٘ن: »آخر حديٞ يف افًالم ظِٔف وؿٚلش وخن خٚب ؾَد َٕهٝ وإن وأنجح،

 بف فف ؾتتؿ تىقع مـ فًٌدي هؾ إيروا: دالئُتف وجؾ ظز اهلل ؿٚل َٕهٝ

 ش.ؾريوتف

ٚ، أو ـاًم  افَْص هذا ـٚن شقاء صالتف يف َٕص أصٚبف ؿد ادًِؿ ـٚن ؾ٘ذا ًٍ  ـٔ

 وفُْف افهِقات مـ رء ؾٚتف مٚ أو ظِٔف ووٚظٝ افهِقات بًض ؾٚتتف: أي ـاًم،

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل هبٚ أمر افتل افهٍٜ ظذ أداءهٚ حيًـ ٓ افهالة، حيًـ ٓ هق

 افَْص ذاك أو افٍُٔل افَْص هذا يًقض ؾُِل ٕٚؿهٜ، هذه واحلٚفٜ صالتف ؾتُقن

 تٚب أن بًد رموٚن صٓر ؽر افهٔٚم مـ يُثر أن افْقاؾؾ، مـ يُثر أن جيٛ افُّل
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 أن ظِٔف جيٛ ـام أجٚمف بُؾ رموٚن صقم ظذ حيٚؾظ أن احلٚل بىًٌٜٔ جيٛ وأنٚب

 يؤػ أن ظِٔف بؾ هبذا يُتٍل وٓ اجلامظٜ ومع أوؿٚهتٚ يف افهِقات ـؾ ظذ حيٚؾظ

 افذي افَْص ذفؽ فف اهلل يُّؾ فُل افهالة أو افهٔٚم مـ وافتٍْؾ افتىقع ذفؽ إػ

ٚ ؿِْٚ ـام شقاء صالتف يف وؿع أو صٔٚمف يف وؿع ًٍ  افَْص ـٚن أو ـاًم  افَْص ـٚن: إٓ

ٚ ًٍ  .ـٔ

 افؼح، مـ رء إػ حيتٚج افُٔػ يف افَْص فُـ واوح، افُّٜٔ يف ؾٚفَْص

َٛ : ﴿وتًٚػ تٌٚرك ؾَٚل افهٔٚم ؾرؤٜ ذـر حٚ وجؾ ظز ؾربْٚ
تِ ؿُ  ـُ ُُ َِْٔ اَم  افِهَٔٚمُ  َظ  ـَ

 َٛ
تِ ـَ  َظَذ  ـُ ـْ  اَفِذي ؿْ  ِم ُُ ٌِِْ ؿْ  َؿ ُُ َِ ًَ قنَ  َف َُ  تؼيع حُّٜ مـ: أي [481:افٌَرة﴾ ]َتَت

ٚ يزدادون افهٚئّغ هٗٓء فًؾ هق افهٔٚم ًَ  إفٔف، ورجقًظٚ وتًٚػ تٌٚرك اهلل إػ ت

 وٓ ٕٚؿص افهٔٚم ؾٓذا افهٔٚم ؿٌؾ ظِٔف ـٚن ظام ووًف يتٌر ومل افهٚئؿ صٚم ؾ٘ذا

 افزور ؿقل يدع مل مـ: »افٌخٚري صحٔح يف ـام يَقل ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن صؽ،

بف ضًٚمف يدع أن يف حٚجٜ هلل ؾِٔس بف وافًّؾ  فِهالة، بٚفًٌْٜ ؿٚل ـذفؽش وذا

ك افَهالةَ  إِنَ : ﴿وجؾ ظز ؿٚل َٓ ـِ  َتْْ   َظ
ِ
ْحَنٚء ٍَ رِ  اْف َُ  ؾ٘ذا [16:افًٌُْقت﴾ ]َواْدُْْ

 افهٚفح افًّؾ إػ يتَدم مل وهق وـز أشـ حتك زمٕٚف مـ ضقياًل  دهًرا  ادًِؿ اشتّر

 افًٚبَٜ أيٜ صالتف يف حَؼ ؾام يهِٔٓٚ افتل افهقريٜ افنُِٜٔ افهالة هذه شقى

ك افَهالةَ  إِنَ : ﴿تًٚػ ؿقفف وهل أٓ َٓ ـِ  َتْْ   َظ
ِ
ْحَنٚء ٍَ رِ  اْف َُ  .[16:افًٌُْقت﴾ ]َواْدُْْ

 بًض صالة يف يَع ؿد افذي افٍُٔل افَْص هذا إػ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أصٚر وؿد

 مْٓٚ فف يُتٛ مٚ افهالة فٔهع افرجؾ إن: »وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل حْٔام افْٚس

 ؾٚفْٚسش ٕهٍٓٚ ربًٓٚ، مخًٓٚ، شدشٓٚ، شًٌٓٚ، ثّْٓٚ، تًًٓٚ،.. ظؼهٚ إٓ

 مل افًالم ظِٔف افرشقل ٕن افهالة: ٕهػ فف يُتٛ مـ افدرجٚت أحًـ درجٚت،

 ؾَط فًٔٝ افهالة ٕن حٚذا؟ افْهػ، إػ وإتٓك بٚفًؼ بدأ ذفؽ، مـ أظذ يذـر

 ؾٓذا ؿِٛ، فف إًٕٚن هق وإٕام أوتقمٚتُٜٔٔ جٚمدة ـآخٜ وشجقد ورـقع وؿٔٚم ؿراءة

ََِح  َؿدْ : ﴿ـتٚبف يف وجؾ ظز اهلل فَقل صالتف يف صٚحٌف خينع أن جيٛ افَِٛ  َأْؾ

ِمُْقنَ  ْٗ ُ ـَ  * اْد ًُقنَ  َصالهِتِؿْ  يِف  ُهؿْ  اَفِذي  أؽِٛ وفُقن [2 - 4 :ادٗمْقن﴾ ]َخِٚص
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 مـ افهالة ـٕٚٝ مٓام فذفؽ وؽٚؾِقن مْكؾقن افهالة يف اخلنقع ظـ هؿ افْٚس

 يُـ مل إذا صٚحٌٓٚ وخنقع بٚضْٓٚ حٔٞ مـ ؾُٔقن ـٚمِٜ وصُِٓٚ ميٓرهٚ حٔٞ

ٚ ًً  يف صحٔحٜ ـٕٚٝ وإن ٕٚؿهٜ، أجًوٚ افهالة هذه تُقن ؾٔٓٚ وجؾ ظز هلل خٚص

 .صحٔحٜ صالة ؾٓل ـِٓٚ وبٚفقاجٌٚت بٕٚرـٚن أتك ؿد ٕنف افؼع: حُؿ

 ظـ يهؿ مل وفُْف احٚديٜ ادٍىرات ـؾ ظـ صٚم افذي افهٚئؿ ـذفؽ

ٚ ذـرت ـام وادًٚيص افذٕقب وهل ادًْقيٜ ادٍىرات ًٍ : افهحٔح احلديٞ يف إٓ

بف ضًٚمف يدع أن يف حٚجٜ هلل ؾِٔس بف وافًّؾ وافزور افُذب يدع مل مـ» ش وذا

 أرـٚهنٚ بُؾ صذ افذي ادهع ـذاك صٚم، ومٚ صٚم فف يَٚل أن يُّـ ؾٓذا

 صذ صذ، مٚ فُْف صذ إٕف: َٕقل وتًٚػ تٌٚرك هلل ؾٔٓٚ خينع مل وفُْف وواجٌٚهتٚ

 افهالة تِؽ صذ مٚ فُْف ظِّْٚه، افذي افؼع حُؿ يف مٌَقفٜ طٚهرة صالة

 َؿدْ : ﴿وجؾ ظز ؿقفف وهل افًٚبَٜ أيٜ يف افُّؾ ادٗمْقن هبٚ وصػ افتل افُٚمِٜ

ََِح  ِمُْقنَ  َأْؾ ْٗ ُ ـَ  * اْد ًُقنَ  َصالهِتِؿْ  يِف  ُهؿْ  اَفِذي  .[2 - 4 :ادٗمْقن﴾ ]َخِٚص

ًبٚ افَقل وخالصٜ  بغ جيّع أن ظِٔف افتٚئٛ ذفؽ أن: افًٗال ذاك ظـ جقا

 مـ يُثر وأن يًقد، أٓ ظذ يًزم وأن ؾٚت، مٚ ظذ يْدم أن: افًٚبَٜ افؼوط

 ـٚن افتل افٍرائض مـ وافتٍْؾ افتىقع مـ يُثر أن: ذفؽ ومـ افهٚحلٜ، إظامل

 .اجلقاب هنٚيٜ هق وهذا ذفؽ، ؽر أو صالة ـٚن أو صقًمٚ مْٓٚ ـٚن مٚ شقاء ؤًٓٚ

 (00:00:00( /6) رابغ ؾتٚوى)



 4 اجلَاد كتاب

                                                           

 ش.جٚمًف ؿٔده». هْٚك ؾِساجع اجلٓٚد يف ـثرة مًٚئؾ ظذ افُالم ادْٟٓ مقشقظٜ يف شٌؼ  ( 4)
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 الدعقة ٘رش شبٗؾ دم الّتال وجقب

 اهلل، إٓ إهل ٓ: يَقفقا  حتك افْٚس أؿٚتؾ أن أمرت[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شاهلل ظذ وحًٚبف بحَف، إٓ وًٍٕف مٚفف مْل ظهؿ ؾَد اهلل إٓ إهل ٓ ؿٚل ؾّـ

 إٓ إهل ٓ أن ينٓدوا حتك افْٚس أؿٚتؾ أن أمرت[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]و

 ظهّقا  ذفؽ ؾًِقا  ؾ٘ذا افزـٚة، ويٗتقا  افهالة وئَّقا  اهلل رشقل ُمّدا وأن اهلل

 .شاهلل ظذ وحًٚهبؿ اإلشالم بحؼ إٓ وأمقاهلؿ دمٚءهؿ مْل

 اهلل، إٓ إهل ٓ يَقفقا  حتك افْٚس أؿٚتؾ أن أمرت[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]و

 ظذ وحًٚهبؿ بحَٓٚ إٓ وأمقاهلؿ دمٚءهؿ مْل ظهّقا  اهلل إٓ إهل ٓ: ؿٚفقا  ؾ٘ذا

َٕاَم : ﴿ؿرأ  ثؿ اهلل، ْر إِ ـِ رٌ  َؾَذ ـِ َٝ ُمَذ َٝ * َأنْ ًْ ؿ َف ِٓ َِْٔ َهْٔىِر َظ ُّ  ش.﴾بِ

 شٌٔؾ يف افَتٚل وجقب ظذ طٚهرة دٓفٜ إحٚديٞ هذه ويف [:اإلمٚم ؿٚل]

  .افًك هذا يف افُتٚب بًض إفٔف يذهٛ حٚ خالؾٚ افدظقة ٕؼ

 (.770 ،751،757/ 4/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الرباط فًؾ

 افَدر فِٜٔ ؿٔٚم مـ خر اهلل شٌٔؾ يف شٚظٜ مقؿػ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شإشقد احلجر ظْد

 [.احلرام ادًجد يف افَدر فِٜٔ وؿٔٚم افربٚط ؾوؾ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ]

 (.57/ 3) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 قتاهلؿ قبؾ الِْار دعقة

 .شتدظقهؿ حتك ؿقمٚ تَٚتؾ ٓ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]
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 ؿتٚهلؿ، ؿٌؾ اإلشالم إػ افٍُٚر دظقة يف هٚمٜ ؿٚظدة احلديٞ هذا [:اإلمٚم ؿٚل]

، رؾوقا  ؾ٘ن اجلزيٜ، ظِٔٓؿ ؾروٝ وإٓ وًّٕٝ، ؾٌٓٚ اشتجٚبقا  ؾ٘ن  وظذ ؿقتِقا

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن شافهحٔحغ» يف مٚ ذفؽ خيٚفػ وٓ وأصحٚبف، ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل جرى هذا

 فٔس ؾٕ٘ف .ؽرة ظذ أخذهؿ أي ؽٚؾِقن، أي.. ؽٚرون وهؿ ادهىِؼ، بْل ظذ أؽٚر

 بِف وافروم ؾٚرس بٌِٝ ؿد وهل ـٔػ ،ملسو هيلع هللا ىلص دظقتف بٌِتٓؿ ؿد يُـ مل أنف ؾٔف

 أنف بحجٜ احلديٞ هلذا ادًٚسيـ افُتٚب بًض إُٕٚر بُّٚن افٌالهٜ ؾّـ افًرب،

 ؿتٚهلؿ ؿٌؾ افٍُٚر يدظك أن افيوري مـ فٔس ؾٕ٘ف ادذـقرة، فَِٚظدة خمٚفػ

 ؿٌؾ يدظقن هؾ افًدو؟ ظـ شئؾ حغ افٌكي احلًـ هذا إػ أصٚر وؿد! مٌٚذة

 صٌٜٔ أيب ابـ أخرجف. شملسو هيلع هللا ىلص ُمّدا اهلل بًٞ مْذ اإلشالم بٌِٓؿ ؿد»: ؿٚل افَتٚل؟

 افًٌض ظذ افرد وإير ش2185/  205/  2/  1» مْهقر بـ وشًٔد ش156/  42»

 .ش2157» شداود أيب صحٔح» يف شافهحٔحغ» حديٞ ختريٟ مع إفٔف ادنٚر

 (.296-291/ 4/ 5) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الرضورة عٕد لٓخدوة اجلٗش وع ادرأة خروج جقاز

ة - ـٌنٜ أم ظـ افَرر ظّرو بـ شًٔد حدثْل: ؿٚل ؿٔس بـ إشقد ظـ  امرأ

. وـذا ـذا جٔش مع أخرج أن ل إيذن! اهلل رشقل يٚ: ؿٚفٝ أهنٚ - ظذرة بْل مـ

 وأؿقم اجلرحك أداوي أن أريد إٕام افَتٚل، أريد ٓ إين! اهلل ٌٕل يٚ: ؿٚفٝ. ٓ: ؿٚل

 وفُـ فؽ ٕذٕٝ! ؾالٕٜ خرجٝ: يَٚل شْٜ، تُقن أن فقٓ»: ؿٚل. ادرى ظذ

 .شبٔتؽ يف اجِز

 ويُّـ»: شاإلصٚبٜ» يف احلديٞ ظَٛ احلٚؾظ ؿٚل ثؿ: ؾٚئدة [:اإلمٚم ؿٚل]

 ٕن فذاك ٕٚشخ هذا أن إشِّل، شْٚن أم ترمجٜ يف تَدم مٚ وبغ هذا بغ اجلّع

 ظٚزب، بـ افزاء حديٞ مـ شافهحٔح» يف ـام بٖحد ؿٌِف وؿع وؿد بخٔز، ـٚن ذفؽ

 . شافٍتح بًد ـٚن وهذا

 ظـ افقاؿدي ظـش ادٗتِػ» يف اخلىٔٛ أخرجف مٚ إػ تَدم بام وينر: ؿِٝ
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 خٔز إػ اخلروج ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أراد حٚ» :ؿٚفٝ أمٓٚ ظـ ثٌٔتٜ ظـ حئك أيب بـ اهلل ظٌد

: وؾٔف احلديٞ،.. اجلرحك وأداوي ،افًَٚء أخرز مًؽ أخرج! اهلل رشقل يٚ: ؿِٝ

 . ششِّٜ أم مع ؾُقين ؽرهؿ، ومـ ؿقمؽ مـ هلـ أذٕٝ ؿد صقاحٛ فؽ ؾ٘ن

. هْٚ ـام ادًٚروٜ ظْد وٓشٔام وزن، حلديثف يَٚم ؾال مسوك، وافقاؿدي: ؿِٝ

ه مٚ ًٕؿ  بـ افزاء فٌس - مٚفؽ بـ أنس حديٞ مـ وهق يًٚروف شافهحٔح» فـ ظزا

 رأجٝ وفَد: ؿٚل ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ افْٚس اهنزم أحد يقم ـٚن حٚ»: ؿٚل - ظٚزب

 وؿٚل - تَْزان شقؿٓـ خدم أرى دنّرتٚن وأهنام شِٔؿ وأم بُر أيب بْٝ ظٚئنٜ

ه يف تٍرؽٕٚف ثؿ متقهنام ظذ افَرب - تَْالن: ؽره  ؾتّمهنٚ ترجًٚن ثؿ افَقم، أؾقا

ه يف ؾتٍرؽٕٚف جتٔئٚن ثؿ  و 1844 و 2902 و 2880» افٌخٚري أخرجف. شافَقم أؾقا

 وفف. اإلشالمٜٔ ادُتٌٜ ضًٌٜ - ش10 ص» شادًِّٜ ادرأة جٌِٚب» وإير ،ش1051

 بٚيع ممـ إنهٚر ًٕٚء مـ - شِٔط أم أن»: ظْف اهلل ريض ظّر حديٞ مـ صٚهد

 افٌخٚري أخرجف. شأحد يقم افَرب فْٚ شحتّؾ أي» تزؾر ـٕٚٝ - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 وإٕام وٕحقهٚ، إحٚديٞ هذه ًٕخ ٓدظٚء - ظْدي - رضورة ٓ وفُـ ش.2884»

 وأمٚ افَتٚل، بٌّٚذة وإنٌٚهلؿ افرجٚل، فَِٜ احلٚجٜ أو افيورة ظذ حتّؾ

 بًض تًٍؾ ـام افرجٚل مع يَٚتِـ ادًرـٜ إػ وإٕزاهلـ افَتٚل أشٚفٔٛ ظذ تدريٌٓـ

 حٚ سحيٜ وخمٚفٍٜ صٔقظٜٔ، وؿرمىٜ ظكيٜ، بدظٜ ؾٓق افٔقم، اإلشالمٜٔ افدول

 ئِؼ ٓ حٚ هلـ وتًريض فف، خيَِـ مل بام فًِْٚء وتُِٔػ افهٚفح، شٍِْٚ ظِٔف ـٚن

 .ادًتًٚن واهلل. افًدو بٔد إه يف وؿًـ مٚ إذا هبـ

 (.660-618/ 5/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ولياحبف ادسٓٔني، وـ صٗئا بالُٓبة احلرب أهؾ ئٓؽ ٓ

 وبَدها الّسٔة قبؾ أخذه

 فف، ؾٓق يًَؿ أن ؿٌؾ افٍلء يف مٚفف وجد مـ[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]
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 .ؤًػ .شرء فف ؾِٔس ؿًؿ بًدمٚ وجده ومـ

 مـ مجٚظٜ احلديٞ هذا توّْف افذي افتٍهٔؾ هبذا ؿٚل وؿد [:اإلمٚم ؿٚل]

 صٔئٚ بٚفٌٌِٜ احلرب أهؾ يِّؽ ٓ أنف إػ آخرون ومجٚظٜ افنٚؾًل وذهٛ افًِامء،

 ؾٔف صؽ ٓ افذي احلؼ هق وهذا وبًدهٚ افًَّٜ ؿٌؾ أخذه وفهٚحٌف ادًِّغ، مـ

 اإلشالم مٍٚخر مـ ذفؽ واظتز بخالؾف، ادًٚسيـ افُتٚب بًض تٌجح وإن

 ادًِّقن ادتحٚربغ، مـ حٚزهٚ دـ افٌْٚئؿ ُتِؽ حؼ ؿرر اإلشالم إن» :ؾَٚل

 . ششقاء ذفؽ يف وؽرهؿ

 خمٚفػ ؾٓق افؤًػ، احلديٞ هذا إٓ فف مًتْد ٓ أنف مع ٕنف بٚضؾ وهذا

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕٚؿٜ أصٚبقا  وـٕٚقا  ادؼـقن، أههٚ افتل افهحٚبٜٔ ادرأة حلديٞ

ة ؾٍِٕٚتٝ ،شافًوٌٚء»  ؾٖظجزهتؿ، ؾىٌِقهٚ افًوٌٚء، ظذ وهربٝ فِٜٔ، ذات ادرأ

 ٓبـ ٕذر ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص ؾَٚل! فتْحرهنٚ ظِٔٓٚ اهلل أنجٚهٚ إن ٕذرت إهنٚ: ؾَٚفٝ وؿدمٝ

 ش79 - 78/  6» مًِؿ رواه: شوتًٚػ تٌٚرك اهلل مًهٜٔ يف وٓ يِّؽ، ٓ ؾٔام آدم

 هذه ُتِؽ مل ادرأة هذه أن يف سيح ؾٓذاش. 111 ،112/  110 ،129/  1» وأمحد

 بغ وهذا ادرأة هذه حؼ مـ افْٚؿٜ فُٕٚٝ افًٌض، ذفؽ ؿٚل ـام إمر وفقأن افْٚؿٜ،

 ش176 - 171/  2ش »افتحَٔؼ تَْٔح» يف اهلٚدي ظٌد ابـ وجدت ثؿ .خيٍك ٓ

 أمقال ظذ ادؼـقن اشتقػ إذا» :افَٚئؾ أمحد دذهٛ افهحٔح احلديٞ هبذا اشتدل

 رشقل أخذهٚ مٚ ادؼـقن مُِٓٚ فق أنف احلجٜ ووجف ش:ؿٚل» يُِّقهٚ، مل ادًِّغ

  .شمًَقمٜ ؽر أدرـٓٚ ٕنف افْٚؿٜ أخذ إٕام ٕذرهٚ، وأبىؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 (.24/ 2) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 اجلٖاد صٖادة فًؾ

 ومـ: ؿِْٚ. اهلل ذـر اهلل إػ إظامل أحٛ[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

ًٚ: خيتهٛ حتك افٍُٚر بًٍٔف رضب وفق ًٕؿ،: ؿٚل اهلل؟ شٌٔؾ يف افٌزو  فُٚن دم

 بٚضؾش. درجٜ أؾوِٓؿ اهلل ذاـر
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 أجٚم يف افًّؾ مٚ» :ملسو هيلع هللا ىلص  ؿقفف احلديٞ هذا بىالن يٗيد ممٚ وإن [:اإلمٚم ؿٚل]

 إٓ اجلٓٚد: وٓ» :ؿٚل اجلٓٚد؟ وٓ: ؿٚفقا  شاحلجٜ ذي ظؼ يًْل» هذه مْٓٚ أؾوؾ

 خمرج وهق وؽره، افٌخٚري رواه .شبقء يرجع ؾِؿ ومٚفف بًٍْف خيٚضر خرج رجؾ

 ـؾ ظذ افنٓٔد ادجٚهد بتٍؤؾ افتكيح ؾٍٔف: ؿِٝش. 890ش »افٌِٔؾ إرواء» يف

  .أوػ بٚب مـ ؽره ؾٍل احلجٜ، ذي ظؼ يف افذـر ومْف صٚفح، ظّؾ

 (.7/148) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 الِْار وشائر ادجقس وـ اجلزية تّبؾ هؾ

 شاجلزيٜ تٗدوا أو وحده اهلل تًٌدوا حتك َٕٚتُِؿ أن ٌْٕٔٚ أمرٕٚ»: ادٌرة ؿقل»

 .صحٔح  ش.297 ص» افٌخٚري رواه

 بـ بُر ظـش 492 ـ 9/494» افٌَٔٓك وـذاش 291 ـ 2/292» افٌخٚري أخرجف

 أؾْٚء  يف افْٚس ظّر بًٞ: »ؿٚل حٌٜ بـ جٌر ظـ جٌر بـ وزيٚد ادزٕك اهلل ظٌد

 مٌٚزى  يف مًتنرك إٕك: ؾَٚل، اهلرمزان ؾٖشِؿ، ادؼـغ يَٚتِقن، إمهٚر

 فف ضٚئر مثؾ ادًِّغ ظدو مـ افْٚس مـ ؾٔٓٚ مـ ومثؾ مثِٓٚ، ًٕؿ: ؿٚل، هذه

 بجْٚح افرجالن هنوٝ اجلْٚحغ أحد ـن ؾ٘ن، رجالن وفف، جْٚحٚن وفف، رأس

 افرأس ذخ ؾ٘ن، وافرأس افرجالن هنوٝ، أخر اجلْٚح ـن وإن، وافرأس

 أخر واجلْٚح ؿٔك واجلْٚح، ـنى وافرأس، وافرأس واجلْٚحٚن افرجالن ذهٛ

 افًْامن ظِْٔٚ واشتًّؾ، ظّر ؾْدبْٚ: ؿٚل، ـنى إػ ؾٍِْٔروا ادًِّغ ؾّر، ؾٚرس

 ؾَٚم، أخٍٚ أربًغ  يف ـنى ظٚمؾ ظِْٔٚ خرج افًدو بٖرض ـْٚ إذا حتك، مَرن بـ

 أنتؿ؟ مٚ: ؾَٚل، صئٝ ظام شؾ: ادٌرة ؾَٚل، مُْؿ رجؾ فُِّْٔك: ؾَٚل ترمجٚن

 وافْقى اجلِد ّٕص، صديد وبالء، صديد صَٚء  يف ـْٚ افًرب مـ أنٚس ٕحـ ؿٚل

 إذا، ـذفؽ ٕحـ ؾٌْٔام، واحلجر افنجر وًٌٕد، وافنًر افقبر وٌِٕس، اجلقع مـ

 ؾٖمرٕٚ، وأمف أبٚه ًٕرف، أنًٍْٚ مـ ٌٕٔٚ إفْٔٚ إروغ ورب افًاموات رب بًٞ
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 وأخزٕٚ، اجلزيٜ تٗدوا أو، وحده اهلل تًٌدوا حتك َٕٚتُِؿ أن ربْٚ رشقل ملسو هيلع هللا ىلص ٌْٕٔٚ

 بَك ومـ، ؿط مثِٓٚ ير مل ًٕٔؿ  يف، اجلْٜ إػ صٚر مْٚ ؿتؾ مـ أنف ربْٚ رشٚفٜ ظـ ٌْٕٔٚ

 يْدمؽ ؾِؿ، ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مع مثِٓٚ اهلل أصٓدك ربام: افًْامن ؾَٚل،  رؿٚبُؿ مِؽ مْٚ

 أول  يف يَٚتؾ مل إذا ـٚن، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع افَتٚل صٓدت وفُْك، خيزك ومل

 ش.افهِقات وحتي، إرواح هتٛ حتك إتير، افْٓٚر

 أخذ ظذ دٓفٜ وؾٔف: »ظٌَف وؿٚل، أتؿ افٌَٔٓك وشٔٚق، فٌِخٚرى وافٍِظ

 ش.جمقشٚ وأصحٚبف ـنى ـٚن ؾَد ـ أظِؿ واهلل ـ ادجقس مـ اجلزيٜ

 ظدوك فَٔٝ وإذا: »ؾٔف ؾ٘ن بًده أتك بريدة حديٞ افدٓفٜ  يف ومثِف: ؿِٝ

 هؿ ؾ٘ن، اجلزيٜ ؾًِٓؿ أبقا  هؿ ؾ٘ن... خهٚل ثالث إػ ؾٚدظٓؿ، ادؼـغ مـ

 ش...ظْٓؿ وـػ مْٓؿ ؾٚؿٌؾ أجٚبقك

 هلؿ ـٚن شقاء ،مجًٔٚ افٍُٚر يًؿ شادؼـغ» فٍظ ؾ٘ن افدٓفٜ  يف أظؿ هق بؾ

 .ؾتٖمؾ ،إوثٚن ـًٌٚد افنٌٜٓ هلؿ فٔس أو ،ـٚدجقس ـتٚب صٌٜٓ

 ([4215) رؿؿ حديٞ حتٝ افٌِٔؾ إرواء]

 جائز احلرب دم الْذب

 بقجف وافتِقيح افتًريض هق: هْٚ ادذـقر افُذب وهذا [:خٚن صديؼ ؿٚل]

ح: افُذب ظـ فٔخرج افقجقه: مـ  افًِؿ أهؾ مـ مجٚظٜ ؿٚفف ـام افكا

 افْقوي، رجحف افذي وهق خالؾف: وافيٚهر! ؿٚل ـذا[: بَقفف إفٌٚين ؾًِؼ]

 ش.أوػ افتًريض فُـ افثالثٜ، إمقر يف افُذب حََٜٔ إبٚحٜ افيٚهر»: ؾَٚل

 بٚدًِّغ رؾَٚ بٚفْص اجلٚئز ادًتثْك مـ احلرب يف افُذب»: افًريب ابـ وؿٚل

 ش.424/  5» شافٍتح» يف ذـره :شإفٔف حلٚجتٓؿ

 (455/  3) افرؤٜ افتًَِٔٚت
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 ادسٓؿ اجلاشقس قتؾ حْؿ

 مٚفؽ ؾذهٛ: ؾٔٓٚ افًِامء اختِػ ادًِؿ اجلٚشقس ؿتؾ مًٖخٜ [:اإلمٚم ؿٚل]

 ش..يَتؾ أنف إػ

 ش..يَتؾ ٓ: حٍْٜٔ وأبق افنٚؾًل وؿٚل

 أن: مُٜ أهؾ إػ ـتٚبتف يف - بِتًٜ أيب بـ حٚضٛ بَهٜ احتجقا  وافٍريَٚن

 2» شافزاد» يف افَٔؿ ابـ ؿرر وؿد :شافهحٔحغ» يف وهل ،- يٌزوـؿ أن يريد ُمّدا

 رأي إػ راجع ؿتِف أن: وافهحٔح» :ؿٚل ثؿ افٍريَغ اشتدٓل وجف ،ش218/ 

 اشتٌَٚه، أصِح إبَٚؤه ـٚن وإن ؿتِف، فًِِّّغ مهِحٜ ؿتِف يف رأى ؾ٘ن اإلمٚم:

 .شأظِؿ واهلل

 (477/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 الَٓؿ؟ ضٓب أم اجلٖاد يّدم هؾ

 اهلل؟ شٌٔؾ يف اجلٓٚد أم أؾوؾ فًِِؿ بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 .جٓٚدان هق اجلٓٚد :افنٔخ

 . اهلل شٌٔؾ يف افَتٚل: اجلٓٚد أؿهد :مداخِٜ

 .ؿتٚٓن..:افنٔخ

 .اهلل أظداء ؿتٚل :مداخِٜ

 وؾرض ظغ ؾرض: ظِامن افًِؿ وـذفؽ ـٍٚيٜ، وؾرض ظغ ؾرض :افنٔخ

 ظذ افًغ ؾرض ؾٔٓؿ إوػ..صؽ ٓ ـٍٚيٜ بٍرض ظغ ؾرض ؿٚبِتٓٚ ؾ٘ذا ـٍٚيٜ،

 .بٚفًُس وافًُس افٍُٚيٜ ؾرض
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 ؾرض هق افذي أم ظغ ؾرض هق افذي تًْل افًِؿ: تَقل حغ أنٝ: ؾٚٔن

 ..افٌٔٚن يتوح حتك افٍُٚيٜ أو افًغ ؾرض تًْل ؿتٚل: تَقل ظْدمٚ: ثؿ ـٍٚيٜ،

 ٕخهص؟: إذاً  :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 أن افذيـ فِنٌٚب افًِؿ أم أؾوؾ هق هؾ أن أؾًٌٕٚتٚن يف اجلٓٚد :مداخِٜ

 ..افتقبٜ ويف آفتزام يف مٌُر يَقفقن ـام شـ يف زافقا  ٓ

 افذيـ مـ أريد ٕين مٌٚذًة: افًٗال هذا ظذ أجٔٛ أن أريد ٓ أنٚ :افنٔخ

 افنٌٚب إفٔف وصِٝ افذي افًِؿ هذا أنًٍٓؿ، يف يتٍَٓقا  أن إشئِٜ يقجٓقن

  ـٍٚيٜ؟ ؾرض أم ظِٔٓؿ ظغ ؾرض هق هؾ افْٚصئ

 افًِؿ؟ :مداخِٜ

 ؾرض أم ظغ ؾرض هق هؾ بف، افنٌٚب وصٍٝ افذي افًِؿ هذا ًٕؿ، :افنٔخ

 ـٍٚيٜ ؾرض: ؿِٝ وإن فِّراجحٜ، ًٕقد حْٔئذ ظغ ؾرض إٕف: ؿِٝ ؾ٘ن ـٍٚيٜ؟

 واوح؟ اجلقاب، أخذت ؾَد

ه ًٕؿ، :مداخِٜ  إمقر بًض يف خيٍَقن أهنؿ ظِٔٓؿ، ظغ ؾرض أنف ٕرا

 .ادجٚفس يف يًْل افٍَٓٔٚت..ويف

 مٚ هق افًِؿ مـ افًغ ؾرض ٕن ظغ: ؾرض َٕقل أن ًٕتىٔع ٓ هذا :افنٔخ

 افًٌٚدة يًرف أن ئٍُف ؾٚدًِؿ بف، إٓ ظٚمٜ بهقرة وظٌٚدتف ادًِؿ ظَٔدة تهح ٓ

 يًرف أن ظِٔف جيٛ ؾال ؾَراً  ـٚن إذا: مثالً  يًْل هبٚ، يَقم أن ظِٔف واجٛ هق افتل

 أن ؾٔجٛ ويٗم يهع أن ويريد ؾَر فُـ ذفؽ وٕحق احلٟ وأحُٚم افزـٚة أحُٚم

بف: بُؾ افًِؿ يدرس أن أمٚ افهالة، أحُٚم يًرف  مٚ يقمًٚ  يهٌح أن يريد ٕنف أبقا

 فُؾ مْف بد ٓ مٚ هق افًغ ؾٍرض ؾرض، فٔس ؾٓذا بًد ؾٔام ظٚحًٚ  أو ظِؿ ضٚفٛ

 إمر؟ هذا واوح ـذفؽ، فٔس وهذا مًِؿ
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 اجلٓٚد ؾَف يَْهٓؿ أٓ اجلٓٚد إػ يذهٌقن افذيـ: َٕقل حْٔام! ضٔٛ :مداخِٜ

 ظِٔٓؿ؟ ظغ ؾرض... ويُقن

 ادجٚهديـ أؾراد مـ ؾرد ـؾ فٔس..اجلٓٚد أحُٚم تٍٚصٔؾ َٕقل مٚ هق :افنٔخ

 ؾرد بُؾ تتًِؼ جديدة أحُٚم اجلٓٚد يف فٔس ٕنف اجلٓٚد: أحُٚم يًرف أن[ ظِٔف]

 جمّقظٜ ـؾ فِّجّقظٜ بٚفًٌْٜ جديدة أحُٚم تقجد فُـ ادجٚهديـ، أؾراد مـ

[ آراء] بٚختالف خيتِػ افْٓٚيٜ يف اجلقاب: أؿقل أنٚ ذفؽ ومع أمراء، ظْٓٚ مًٗول

 يرى ؿد وؽري ظغ ؾرض أنف[ مثع يرى] مـ بغ أؾًٌٕٚتٚن يف اجلٓٚد يف..افًِامء

 أنف ٕنف اجلٓٚد هذا وبغ افًِؿ ضِٛ بغ ـٌر افٍرق فٔس ؾحْٔئذ ـٍٚيٜ، ؾرض أنف

 مـ افٔقم ادتًٌٜ افىريَٜ ظذ افًِؿ ضِٛ: أن ؾٖؿقل أنٚ أمٚ ـٍٚيٜ، ؾرض

 ؾٓق أؾًٌٕٚتٚن يف اجلٓٚد أمٚ ـٍٚيٜ، ؾرض هق بؾ ظغ ؾرض فٔس هذا..افتقشع

 .افٍُٚيٜ ؾرض ظذ ؾَٔدم ظغ ؾرض

 (00:47:08/أ04: افْقر رحِٜ: افْقر رحِٜ)

 وحْؿ الٕساء، وـ إرسى قتؾ وحْؿ إرسى؟ هؿ وـ

 بإرسى التٔثٗؾ

: احلرب يف إهى هؿ مـ ظذ ٕتًرف أن ٕريد.. فألهى بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 افذيـ هؿ وهؾ هتديد، بدون افًالح يَِقا  أن بًد أنًٍٓؿ يًِّقن افذيـ هؿ هؾ

 وؿتؾ إهى مـ افرجؾ هذا أخذ ؾٔام احلُؿ ومٚ أنقؾٓؿ، رؽؿ ظِٔٓؿ ُّيجؿ أجوًٚ 

 ..وأخذوه أهوه أن بًد جًّف يف..ؿٌِْٜ ـقوع خٚصٜ بهٍٜ

 ..ؿٚئد هق :مداخِٜ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .ـتٌٜٔ ؿٚئد :مداخِٜ
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 ..إهى تًريػ وٕريد افًِامء، ٍٕس وًٕٖل ًٕؿ، :مداخِٜ

 ظـ ٕجٌُٔؿ ثؿ ؾريوتْٚ ٕهع ل اشّحقا  وأن ُمٚرضة، إػ حيتٚج هذا :افنٔخ

 .افًٗال هذا

 أو أنٍف رؽؿ أشراً  وؿقظف ـٚن شقاء..ادًِّغ يد يف أشراً  وؿع مـ ـؾ

 بِدة ؽزا  إذا ادًِؿ اجلٔش ٕن ـِٓؿ افًِؿ أهؾ فدى أشر ؾٓق بًٍْف اشتًِؿ

 إذا إٓ افًْٚء ؿتؾ جيقز ٓ فُـ ،ورجٚٓ ًٕٚءً  أهى ؾُِٓؿ ظْقة ؾٔٓٚ ؾدخِقا 

 ٕٚئٌف أن ؾِِحٚـؿ أشراً  ادًِّغ بٔد ادحٚرب افُٚؾر يَع أن بًد ثؿ ُمٚربٜ، ـٕٚٝ

 يف ذـرا  مْٓام ؿًّغ: أؿًٚم أربًٜ مـ بتكف إهى يف يتكف أن اجلٔش ؿٚئد

َِ٘مٚ﴿: وجؾ ظز ؿقفف يف افُريؿ افَرآن دُ  َمًّْٚ َؾ ًْ  [.1:ُمّد﴾ ]ؾَِداءً  َوإَِمٚ َب

 .وآشتًٌٚد آشسؿٚق وهق: افثٚفٞ افًَؿ

 .افَتؾ هق: افرابع وافًَؿ

ًٚ  افَٚئد أو ؾٚحلٚـؿ  مهِحٜ أو بًٚمٜ ادًِّغ مهِحٜ حيَؼ افذي يرى ظْف ٕٚئٌ

ًٚ  وإمٚ اشسؿٚؿًٚ  وإمٚ ؿتالً  إمٚ يٍْذه، ؾٓق خٚصٜ بهقرة ظْده افذي ادًِؿ اجلٔش  مْ

 .ؾداءً  وإمٚ

؟ مًْك مٚ :مداخِٜ ـّ  َم

 .شافىَِٚء ؾٖنتؿ اذهٌقا »: احلديٞ يف جٚء ـام: يًْل :افنٔخ

 .اهلل فقجف: يًْل ادـ :مداخِٜ

 .ـذفؽ هق :افنٔخ

 أن احلٚـؿ رأى ؾ٘ذا..ؿِقهبؿ ادٗفٍٜ[ حُؿ] جٚء احلُّٜ هبذه أو جٚء هْٚ ومـ

 ؾِف] افَِقب[ يٗفػ] افىَِٚء ؾٖنتؿ اذهٌقا : هلؿ ؿٚل إذا إهى مـ ظديد أو واحداً 

 ؿٚئد إػ مْٓٚ افقاحد اختٔٚر يًقد إربًٜ افتكؾٚت هذه: ؾ٘ذاً ..حُّٜ ؾٔٓٚ[..ذفؽ

 وهذه ادٌٚدفٜ رأى وإن ظِٔف، فقم ؾال إهى أو إشر ؿتؾ رأى ؾ٘ن اجلٔش،



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب اجلٓٚد 

 

121 

ًٚ  وإمٚ إهى، مٌٚدفٜ افٔقم حتك بٚفْيٚم مًروؾٜ  ..ؾداء وإمٚ مْ

 ادثِٜ ظـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن بف: افتّثٔؾ جيقز ؾال إشر ؿتؾ يراد حْٔام فُـ

 وافتٍقا  اجتًّقا  ؿد أصحٚبف مـ ضٚئٍٜ يقم ذات ورأى افًْٚء، ؿتؾ ظـ هنك ـام

 هذه ـٕٚٝ مٚ»: افًالم ظِٔف ؿٚل ؿتِٜٔ، امرأة هذه: ؿٚفقا  ؾًٖل، ؿتِٜٔ، امرأة حقل

 إذا إٓ..ؿتِٓـ جيقز ؾال يَٚتِـ مل إذا افًْٚء بٖن: افًِامء ؾَٚل شؿتِٓٚ ظـ ؾْٓك فتَٚتؾ

 ...افَتٚل بٚذن ــ

 مـ ؾٔف يّثؾ بًِّؿ مثؾ أنف بًْٔف إشر ظـ ظرف إذا ؾٔام ذفؽ مـ يًتثْك ؿد

ـِ ﴿: تًٚػ ؿقفف بٚب َّ ؿْ  اْظَتَدى َؾ ُُ َِْٔ َِْٔفِ  َؾْٚظتَُدوا َظ ثْؾِ  َظ ِّ ؿْ  اْظَتَدى َمٚ بِ ُُ َِْٔ ﴾ َظ

 [. بف افتّثٔؾ] وٓ تًذيٌف جيقز ؾال أشراً  ؾقؿع ؿٚتؾ أنف أمٚ[ 491:افٌَرة]

 (00:22:01/أ04: افْقر رحِٜ)

 اإلضالق عذ ادسٓٔني كحّقق هل هؾ الذوة أهؾ حّقق

ًٚ  آذى مـ: »حديٞ»  ش.اهلل آذى ؾَد آذاين ومـ آذاين، ؾَد ذمٔ

 .حًـ ب٘شْٚدش إوشط» يف افىزاين[ :أخرجف افَروٚوي ؿٚل]

 وٓ ؽره، ظْد وٓ افىزاين، ظْد ٓ افٍِظ، هبذا فف أصؾ ٓ[: إفٌٚين ؿٚل]

 أصؾ ٓ ذفؽ ؾُؾ حًـ، وب٘شْٚد فِىزاين، ومًزواً  ادْهػ، َٕؾ أجـ مـ أدري

 .إفخ.....ش مًِامً  آذى مـ: »احلديٞ أصؾ وإٕام فف،

 ـنػ» يف وافًجِقينش افهٌر»وش افٌُر اجلٚمع» يف افًٔقضل أورده هُذا

 ويفش 4/62/4ش »إوشط» يف افىزاين أخرجف افذي وهق وؽرهؿ،ش اخلٍٚ

 ضريؼ مـش ًٕختل-24 رؿؿش »حديثف» يف افراؾَل وـذاش 96ص» أجوًٚ ش افهٌر»

 مٚفؽ بـ أنس ظـ افًجع، ُمّد بـ افَٚشؿ ظـ افقاشىل، افًّل خِػ بـ مقشك

 جِس حتك افْٚس رؿٚب يتخىك رجؾ جٚء إذ خيىٌـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل بْٔٚ: ؿٚل
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 ًٚ  أن ؾالن يٚ مًْؽ مٚ: »ؿٚل صالتف، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٙ ؾِام ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ ؿريٌ

: ؿٚل ترى، افذي بٚدُٚن ٍٕز أوع أن حرصٝ ؿد اهلل، رشقل يٚ: ؿٚلش جتّع؟

 .احلديٞ....ش مًِامً  آذى مـ وتٗذُّيؿ، افْٚس رؿٚب ختىل رأجتؽ ؿد»

 إٓ ظْف وٓ افٌكي، افًجع افَٚشؿ إٓ أنس ظـ يروه مل: »افىزاين وؿٚل

 ش.خِػ بـ مقشك

 ش.افتَريٛ» يف ـام أوهٚم فف صدوق، وهق :قٓت

ه بًدمٚش 2/479» ؾَٚل افًجع بنٔخف اهلٔثّل وأظِف  ويف: »فًِّجّغ ظزا

 ش.افسك ؾٚشتحؼ ـثراً، خيىئ ـٚن: حٌٚن ابـ ؿٚل مىٔٛ، بـ افَٚشؿ

 يف ادْذري أصٚر وفذفؽش حٌٚن ابـ ترـف: »وؿٚلش افوًٍٚء» يف افذهٌل وأورده

 .احلديٞ تؤًػ إػش 4/265ش »افسؽٔٛ»

 أهؾ» ؾهؾ حتٝ احلديٞ هذا ؿٌٔؾ تًٚػ اهلل حٍيف ادٗفػ ؿٚل :«تٕبٗف»

 مٚ وظِٔٓؿ فًِِّّغ مٚ هلؿ أن افٔقم إػ إول افًك مْذ ادًِّقن وأمجعش: افذمٜ

 ش.يديْقن مٚ يسـٓؿ اإلشالم ؾ٘ن وافًَٔدة، افديـ صئقن مـ هق مٚ إٓ ظِٔٓؿ،

 أطـ ؾٔام شٌٌف افٍٚوؾ، ادٗفػ هذا مثؾ مـ ؾٚحش وهؿ وهذا :قٓت

 هلؿ: ؿقفف ؾٕ٘ف صحتٓٚ، مـ افتثٌٝ دون إفًْٜ ظذ افدائرة فألحٚديٞ آشتًالم

 بف يِٟٓ مٚ وـثراً  افدائرة، إحٚديٞ تِؽ مـش ظِٔٓؿ مٚ وظِٔٓؿ فًِِّّغ، مٚ

ًٚ، وبٚفٍَف بٚفًْٜ، مْٓؿ جٓالً  اخلىٌٚء بًض  اإلضالق هذا ظذ فٔس إمر ٕن أجو

 ظذ افذمل ديٜ وجيًِقن بٚفذمل، ادًِؿ يَتِقن ٓ ومجٓقرهؿ ـٔػ افٍَٓٚء، ٕير يف

 ـام ادًِؿ، ظذ فًِِّؿ افتل احلَقق مـ ـثر فف وفٔس ادًِؿ، ديٜ مـ افْهػ

 ذفؽ وؽر...ش شٝ روايٜ ويف مخس ادًِؿ ظذ فًِِّؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف ذفؽ إػ ينر

 ٓ ممٚ أنف مع إفًْٜ ظذ افدائرة احلديٞ ؾٓذا وفذفؽ افٍَف، ـتٛ يف مًروف هق ممٚ

 أحًـ افًٌض مـ شًّتف إذا وـْٝ بٚضؾ، إضالؿف ظذ ؾٓق افًْٜ، ـتٛ يف فف أصؾ

 إضالؿف، ظذ فٔس أنف يٍقتف ٓ  فف، أصؾ ٓ ممٚ ـقٕف ؾٚتف إذ فًِف وأؿقل بف، افيـ
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 بؾ ئَد، ومل أضِؼ أو حيص، ومل ظّؿ -وظْف ظْٚ اهلل ظٍٚ– ادٗفػ رأجٝ حتك

 اإلشالم ؾ٘ن وافًَٔدة، افديـ صئقن مـ هق مٚ إٓ» شقاء وادًِّغ بٖهنؿ سح

 ش.يديْقن ومٚ يسـٓؿ

 إذا افُتٚب أهؾ حؼ يف ورد أنف افٌٚضؾ، احلديٞ هذا يف افقهؿ هذا ومْنٖ

، ًٚ  ؾُٚن إضالؿف، ظذ اشتًّؾ ثؿ مْٚشٌتف، ظـ احلديٞ ؾٍهؾ أشِّقا  هذا دثؾ شٌٌ

 .ادًتًٚن ؾٚهلل افقهؿ،

 ش.4401» رؿؿش افؤًٍٜ إحٚديٞ» يف ذفؽ يف افَقل ؾهِٝ وؿد

 (241-242ص( )واحلرام احلالل أحٚديٞ ختريٟ يف ادرام ؽٚيٜ)

 صٖٗد فالن: ققهلؿ وحْؿ واحلْٔٗة، احلّّٗٗة الىٖادة

 ؟[صٓٔداً  يُقن هؾ شٔٚرة حٚدث يف مٚت مـ] :مداخِٜ

 :ؿًامن افًِامء ظْد افنٓٔد :افنٔخ

، صٓٔد ًٜ ًٜ  افنٓٔد حُاًم، وصٓٔد حََٔ  ؾَتؾ اهلل شٌٔؾ يف خرج افذي وهق حََٔ

 وجيقز ودمٚئف، ثٔٚبف يف ؾٔدؾـ افنٓٔد أحُٚم ظِٔف جتري افذي ؾٓق ادًرـٜ شٚحٜ يف

 جتقز ٓ أنف حيُؿ ٓ فُل ظِٔف يهذ ٓ: أؿقل أن أحٌٌٝ مٚ ظِٔف، يهذ ٓ أن

 ٓ[ ؾّثالً  بٚجلقاز،] افًٚمع ٕصًر ظِٔف يهذ ٓ أن جيقز: ؿِٝ وإٕام ظِٔف افهالة

 افنٓداء، ظـ ؾوالً  افنٓٔد ظذ فِهالة افنديدة ادًٚرك هذه طروف تًّح

 ووًٝ ؿد ادًرـٜ رضر ـٚن إذا فُـ ظِٔٓؿ، افهالة دون هؿ ـام دؾْٓؿ ؾٔجقز

ًٚ  اجلٔش ؿٚئد أو ادًِّغ بًض ووجد أوزارهٚ  افنٓٔد ظذ اجلْٚزة صالة إلؿٚمٜ وؿت

ًٜ  افنٓٔد هق ؾٓذا وترك، صذ إمريـ مـ ـالً  ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؾًؾ وؿد جٚئز هق  .حََٔ

 أو افثٚبٝ ادًتنٍك إػ افٔقم يًٍؾ ـام مثالً  أخذ ثؿ ادًرـٜ يف جرح مـ أمٚ

 ـًٚئر ويٍُـ يًٌؾ ؾٓق افنٓٔد، حُؿ حُّف فٔس هذا هْٚك ؾامت ادتَْؾ
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 .ادًِّغ

: مْٓٚ إحٚديٞ بًض يف افًالم ظِٔف افرشقل ذـره أنقاع افثٚين هبذا يِحؼ ثؿ

 مرض.. وبٚفًؾ صٓٔد، وبٚحلٟ صٓٔد، بىْف مـ يّقت وافذي صٓٔد، افٌرق أن

ًٚ، صٓٔدة وفدهٚ وٓدهتٚ بًٌٛ ُتقت افًٍْٚء وادرأة صٓٔد، افًؾ  إنقاع هذه أجو

 إنقاع هذه ظذ يستٛ: أي حََٜٔٔ، صٓٚدةً  وفًٔٝ حُّٜٔ صٓٚدة هل افنٓٚدة مـ

 .ادًرـٜ صٓٔد حقل ذـرٕٚه ممٚ إًٍٓٚ  ذـره شٌؼ مٚ افنٓداء مـ

 إػ صدمًٚ ..دظًًٚ  افًٔٚرة بًٌٛ مٚت دـ بٚفًٌْٜ إًٍٓٚ  إخ شٗال يٖيت هذا ظذ

 افٌٌٜٔٔ إمقر ٕن اهلدم: حتٝ مٚت مـ حُؿ يف أنف َٕقل أن ًٕتىٔع ٓ آخره،

 وافَٔٚس وآجتٓٚد افرأي إدخٚل إمقر أصًٛ مـ ؾَٜٓٔ ظِّٜٔ أحُٚمًٚ  وفًٔٝ

 .أظِؿ اهلل: افًٗال ذاك مثؾ يف اجلقاب ويُقن ؾٔٓٚ،

 بد ؾال ادًرـٜ شٚحٜ خٚرج مٚت دـ ادتًَِٜ إحُٚم إػ[ ٕيرٕٚ إذا] وبخٚصٜ

 هق هؾ اهلل؟ ظْد حُّف مٚ هل افَْىٜ أمٚ آخره، إػ ودؾْف وؽًِف ظِٔف افهالة مـ

 وجؾ ظز اهلل ٕن أظِؿ، اهلل: َٕقل مثاًل؟ ؽرؿًٚ  مٚت أو اهلدم حتٝ مٚت مـ مْزفٜ يف

 هذه جمّقع مـ هل افتل ادُٚؾٖة يًتحؼ ـٚن إن مُٚؾئتف أو جزاءه شٔتقػ افذي هق

 .ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ذـرهٚ افتل افنٓٚدات

 بًٌٛ مٚت دـ افْقع هذا ظذ جتري ؾٓل افٍَٜٓٔ إحُٚم حٔٞ مـ أمٚ

 صٓداء وفًٔقا  حُامً  صٓداء هؿ افذيـ أخريـ افنٓداء ظذ جتري ـام افًٔٚرة

، ًٜ  .افًٗال هذا ظـ اجلقاب هق هذا حََٔ

 بًْٔف صٓٔد ؾالن: َٕقل أو افنٓٚدة َِٕل أن جيقز هؾ! صٔخ يٚ بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 ؟..ادًرـٜ يف مٚت إذا

 فٍيٜ إضالق يف ـثراً  وتقشًقا  تًُٚمقا  افزمـ هذا يف افْٚس أن احلََٜٔ :افنٔخ

 ظِْٔٚ طٚهر ـٚن افًقريٜ بالدٕٚ يف وهذا مثاًل، ؽدراً  مٚت مـ ظذ حتك افنٓٚدة

 جْٚزتف ينًٔقن ؾحْٔام اإلًٕٚن يدؾـ ؾٔٓٚ، ؿّر ٓ يَٚل ـام فِٜٔ يف: يًْل جدًا،
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 وربام صٓٔد، ؿتؾ افذي هذا ؾجًِقا  اهلل، ظدو وافَٚتؾ اهلل حٌٔٛ افنٓٔد: يَقفقن

 أمر هق إجْٚس مـ جْس ظذ افنٓٚدة ؾ٘ضالق وفذفؽ افًٍٚق، أؾًؼ مـ يُقن

 ؿتؾ دـ بٚفًٌْٜ إًٍٓٚ  مثًٚٓ  رضبْٚ ـام ظِٔف ٕزيد وٓ افؼع ظْد َٕػ: يًْل تقؿٍٔل،

 .شٔٚرة حٚدث يف

 يف مٚت إلًٕٚن بٚفنٓٚدة احلُؿ أن ؾٚحلََٜٔ: إخر هذا فًِٗال بٚفًٌْٜ أمٚ

 أن ٕرجق ؾْحـ ذـرهٚ شٌؼ افتل إمراض تِؽ مـ بّرض مٚت أو ادًرـٜ شٚحٜ

 خيٍٚـؿ ٓ ـام افنٓٚدة ٕن وتًٚػ: تٌٚرك اهلل ظذ بذفؽ َٕىع وٓ صٓٔداً  يُقن

 بًض يف جٚء وـام وتًٚػ، تٌٚرك اهلل شٌٔؾ يف جٓٚدهؿ يُقن أن ؾٔٓٚ ينسط مجًًٔٚ 

 ب٘شْٚده رواه ادكي هلًٜٔ بـ اهلل ظٌد روايٜ مـ ٕنف وًػ: ؾٔف فُـ إحٚديٞ

 يف ـٚن وإن احلديٞ هذاش بْٔتف أظِؿ اهلل افهٍغ بغ ؿتٔؾ رب: »ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ

 .صحٔح مًْٚه فُـ افوًػ ذاك شْده

 بًض يف صقهد افهحٚبٜ أحد أن افًالم ظِٔف افرشقل ظٓد يف وؿع وؿد

 ظِٔف افرشقل أصحٚب مْف ظجٛ صديداً  ؿتًٚٓ  ادؼـغ يَٚتؾ وافٌزوات ادًٚرك

 يف افرجؾ ذفؽ اشتًٌٚل مـ رأوا ؾٔام ذفؽ مع وأبىٚل صجًٚن وـِٓؿ افًالم

 ظِٔف افرشقل أمٚم آشتًٌٚل ذفؽ يذـروا أن إػ ؾدظٚهؿ فِّؼـغ مَٚتِتف

بف ؾُٚن وـذا، ـذا ؾالن! اهلل رشقل يٚ: ؾَٚفقا  افًالم ًٚ  ملسو هيلع هللا ىلص جقا  حٔٞ جداً  رهٌٔ

 وذـروا واشتًًٌٚٓ  ؿتًٚٓ  إٓ يزداد ٓ افثٕٜٚٔ ادًرـٜ يف رأوه ثؿش افْٚر يف هق: »ؿٚل

 افٌخٚري اإلمٚم رواه احلديٞ هذا مرات، ثالث..افْٚر يف هق: ؾَٚل فِرشقل، أجوًٚ 

 رشقل ؿٚل حٚ هريرة أبق ؿٚل ظْف تًٚػ اهلل ريض هريرة أيب حديٞ مـ صحٔحف يف

 يف افًالم ظِٔف افرشقل خز ٕن! ٕنؽ أن ـدٕٚ افْٚر يف هق افثٚفثٜ ادرة يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ينُقا  أن ٕصحٚبف ـٚن مٚ هلل واحلّد فُـ افهحٚيب هذا اشتًٌٚل يْٚيف افيٚهر

 اإلًٕٚن هذا جٓٚد بغ افتْٚؾر فَقة فُـ صُُْٚ مٚ: أي ٕنؽ، أن ـدٕٚ: ؿٚل وفُْف

 أن إٓ افهحٚبٜ أحد مـ ـٚن ؾام ٕنؽ، أن ـدٕٚ: ؿٚل بٚفْٚر، فف افرشقل صٓٚدة وبغ

 افرجؾ طٚهر ادؼـغ ظذ هجّٜ هجؿ ـِام ؾُٚن افرجؾ هذا أمر أتقػ أنٚ: ؿٚل
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 افْٚر: يف بٖنف ظِٔف وصٓٚدتف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل صدق مـ متٖـد ٕنف مهره: فرى مًف افثٚين

ـِ  َيْْىُِؼ  َوَمٚ: ﴿وافًالم افهالة ظِٔف حَف يف ؿٚل وجؾ ظز اهلل ٕن  إِنْ  * اهْلََقى َظ

َٓ  ُهقَ   .[1 - 1 :افْجؿ﴾ ]ُيقَحك َوْحٌل  إِ

 وهنٚيتف مهره ورأى رآه أن إػ[ يٍٚرؿف] ومٚ طِف، مـ فف أتٌع: يَٚل ـام ؾُٚن

 افًٔػ، رأس: أي شٍٔف، ذؤابٜ ؾقوع ظِٔٓٚ يهز ؾِؿ ظِٔف تُٚثرت اجلراحٚت أن

: فف فَٔقل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ افرجؾ ؾرـض ؾامت، طٓره مـ ؾخرج ظِٔف واتُٖ بىْف يف

 وـذا ـذا ؾًؾ افْٚر يف هق: أنٝ وؿِٝ وـذا ـذا فؽ ؿِْٚ افذي ؾالن! اهلل رشقل يٚ

 افديـ هذا فْٔك اهلل إن ورشقفف اهلل صدق أـز اهلل: »ملسو هيلع هللا ىلص ؾَٚل ًٍٕف، ؿتؾ: أي

 أهؾ مـ وهق فِْٚس يٌدو ؾٔام اجلْٜ أهؾ بًّؾ فًّٔؾ افرجؾ وإن افٍٚجر، بٚفرجؾ

ش اجلْٜ أهؾ مـ وهق فِْٚس يٌدو ؾٔام افْٚر أهؾ بًّؾ فًّٔؾ افرجؾ وإن افْٚر،

تٔؿ إظامل إٕام: »إحٚديٞ بًض يف افًالم ظِٔف ؿٚل وفذفؽ  افرجؾ هذاش بٚخلقا

 تٌٚرك اهلل ظْد صٓٔد ؾالن بٖن جيزم أن جيقز ٓ أنف ادًِؿ تٌْٔف ؾٔف افهٚدق[ اخلز]

ئر، يتقػ واهلل افيٚهر فْٚ ٕن وتًٚػ:  صٓٔدًا: مٚت يُقن أن ٕرجق: َٕقل وإٕام افنا

 .افيٚهر هق هذا ٕن

 هق اددح افذبح، هق اددح: »وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف يف ـام مثِف وهذا

ًٚ  ـررهٚش افذبح هق اددح افذبح، : ؾَِٔؾ أخٚه مٚدحًٚ  بد ٓ أحدـؿ ـٚن إن.. »ثالث

 أخًٚ  ادًِؿ يّدح وحْٔامش أحداً  اهلل ظذ أزـل وٓ حًٌٔف واهلل وـذا ـذا أحًٌف إين

 ذفؽ صالح مـ ييٓر ـام صالحف مـ مْف طٓر مٚ ظذ بْٚءً  يّدحف ؾٕ٘ام مًِامً  فف

 ؾٚفوامئر..اإلًٕٚن هذا يْتير مٚذا ٕدري مٚ وفُـ اهلل شٌٔؾ يف جيٚهد افذي افرجؾ

 بغ افًٌٚد ؿِقب: »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ صح وؿد شٔام ٓ اهلل بٔد وافَِقب

: يَقل أنف ملسو هيلع هللا ىلص دظٚئف مـ ـٚن وفذفؽش ينٚء ـٔػ يٌَِٓٚ افرمحـ أصٚبع مـ أصًٌغ

 ش.وضٚظتؽ ديْؽ ظذ ؿٌِل ثٌٝ افَِقب مَِٛ يٚ»

 مٚت أو ادًرـٜ شٚحٜ يف مٚت إذا صٓٔداً  مٚت ؾالن يُقن أن ٕرجق: ؾ٘ذاً 

ًٚ، ذـرٕٚ ـام افًْٜ يف حُامً  صٓٔد أنف ظذ دفٔالً  جٚءت افتل إوصٚف مـ بقصػ  إٍٓ



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب اجلٓٚد 

 

129 

 ؽٔٛ ٕنف جيقز: ٓ ؾٓذا صٓٔد بٖنف ادًرـٜ شٚحٜ يف مٚت فِذي وافَىع اجلزم أمٚ

 ..اهلل إٓ افٌٔٛ يًِؿ وٓ

 (00:11:61/أ40: افْقر رحِٜ)

 الروافض وع اجلٖاد حْؿ

 افًٚئؾ وـٚن إفٔٓٚ، وافزحػ افًقد افرايٚت حقل شٗال بٕٚمس ـٚن :مداخِٜ

 ظذ جيٛ إيران، يف أن افرواؾض أهنؿ: ادًٖخٜ هذه حقل ـثًرا  شئِْٚ ـام يَهد

 يف تقجُٔٓؿ ؾام يَقفقن، ـام اإلشالم رايٜ ٕؼ يف مًٓؿ واجلٓٚد تٖجٔدهؿ ادًِّغ

 ادًٖخٜ؟ هذه حقل ذفؽ

 ـٚن فق ؤًػ، ؾٓق ؤًػ ظذ بْل مٚ ؾٚشد، ؾٓق ؾٚشد ظذ بْل مٚ :افنٔخ

: مٚ ظذ بف آشتدٓل اشتَٚم حٚ صحًٔحٚ احلديٞ  والل هؿ افنًٜٔ ٕن زظّقا

 مـ خروجف يْتيرون خيرجقن يقم ـؾ أهنؿ وبخٚصٜ مًٓؿ، ادٓدي يُقن ؾُٔػ

 يْتك هذا بّثؾ ؾٓؾ ـًٌٜ، ؿزه وجًِقا ... هؿ اخلّْٜٔٔ وهذه افنداب،

 ! ادًِّقن؟

 زظؿ، اإلشالمٜٔ افدوفٜ إػ بدظقتف اخلّْٔل طٓر حْٔام افرؤوس بًض اؽس فَد

 إلؿٚمٜ يهٔحقن وهؿ ظٚصقا  مٚ ظٚصقا  جٓٚل ٕهنؿ اؽسوا: إٕام ادٌسون وهٗٓء

 افدوفٜ تَقم أن يُّـ افتل وإرـٚن افؼوط يًرؾقن ٓ فُـ ادًِّٜ، افدوفٜ

 تتوّْف مٚ يًرؾقن ٓ افؼق مـ صٚئح صٔحٜ شًّقا  حْٔام أشٚشٓٚ، ظذ ادًِّٜ

 تتُنػ إجٚم أخذت ثؿ فٌٔٚيًقه إفٔف رـوقا  اإلشالم ظـ إٓحراف مـ ظَٔدتف

 َٕؾ مل إن ُموٜ صًٜٔٔ دوفٜ هل ؾ٘ذا ادزظقمٜ، اإلشالمٜٔ افدوفٜ هذه حََٜٔ ظـ

 ـٕٚقا  ظام ويساجًقن ٕنًٍٓؿ ادٌرورون هٗٓء ئٍئقن بدؤوا ذفؽ ؾًٌد راؾؤٜ،

 .اخلّْٔل فدظقة إٓتهٚر مـ أو إٓوامم مـ فف حتًّقا 

 إؾُٚر فًٌض جًدا متًهٛ ؿح صًٔل أنف ظذ تُنػ فف ـتٛ طٓرت وؿد
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 يف َٕرأ  ـْٚ هٚر، جرف صٍك ظذ ؾٓق أمره وإتٓك ـٍر ؿد يُـ مل إن تٌْٚهٚ مـ افتل

 فٔس: وَٕقل افيـ ؾْحًـ مٍُرة، ظٌٚرات فُِِْٔل ـٚفُٚيف افَديّٜ ـتٌٓؿ بًض

 افًٌض هذا مـ اخلّْٔل وإذا ادًٚسيـ افنًٜٔ افًِامء بًض يتٌْٚهٚ أن ادًَقل مـ

 وافرشؾ ادالئُٜ ـؾ ظذ افٌٔٝ أهؾ ـتٍؤِف افٍُريٜ افًَٚئد بًض يتٌْك افذي

 فُِتٚب سحيٜ مهٚدمٜ مهٚدم هق حٚ ذفؽ وٕحق افٌٔٛ يًِّقن وأهنؿ وإنٌٔٚء

 .وافًْٜ

 (00:45:07/أ19: افْقر رحِٜ)

 فجاهد فِٖٗام: حديث فّف

 وؿٚل اجلٓٚد يف يًتٖذٕف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إػ رجؾ أتك : يَقل حديٞ يف :افًٚئؾ

 ـٚن إذا يًْل هؾ ،يًْل مٚذا ؾجٚهد ؾٍٔٓام ؾَٚل أبقيف ظـ شٖخفا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل فف

 أو ظِٔف يْىٌؼ احلديٞ هذا هؾ [إخقة فف] مثالً  ـٚن إذا افًٚئؾ هذا أو إخ هذا

 .أهِف ظذ افَٚئؿ افقحٔد هق افذي

 اهلل شٌٔؾ يف إظداء وؿتٚل اجلٓٚد أن ًٕتحي أن جيٛ أوًٓ  ،ًٕؿ :افنٔخ

 فألبقيـ شتئذانآ ؾقجٛ ـٍٚيٜ ؾرض ـٚن ؾ٘ذا يٜ،ـٍٚ وؾرض ،ظغ ؾرض ،ؿًامن

 اجلٓٚد ـٚن إذا ،وفد مـ أـثر أو وفد هلؿ إبقان ـٚن شقاء احلديٞ هذا وقء ظذ

 إذا  أمٚ أبقُّيؿ مـ ب٘ذن إٓ  اجلٓٚد هذا جيٚهدوا أن فألوٓد جيقز ؾال ـٍٚيٜ ؾرض

 ؾٔام أؾًٌٕٚتٚن يف وبخٚصٜ  افزمٚن هذا يف افنٖن هق ـام ،ظغ ؾرض اجلٓٚد ـٚن

فدان يًتٖذن ٓ  ذاك حغ ، ًٕتَد   ٓ مـ  يُقن ٓ  حغ  واحدة حٚفٜ يف إٓ  افقا

 يف  تف،خدم إػ بحٚجٜ هؿ وـٚن  افقاحد افقفد إٓ  بخدمتٓام  يَقم مـ هلام  يُقن

 يف جٚء ـام يِزمٓام أن ظِٔف وجٛ  يٖذٕٚ  مل ؾ٘ن  شتئذانآ مـ ٓبد  احلٚفٜ هذه

 احلُؿ خيتِػ ؾ٘ذنش رجِٔٓام ظْد اجلْٜ ؾ٘ن افزمٓام» افًْٚئل شْـ يف أخر احلديٞ

 دانفافقا  يُقن أن وهل واحدة حٚفف يف يًتٖذن ظغ ؾرض اجلٓٚد يُقن أن بغ

 وفق اجلٓٚد إػ يٍْرون افذيـ مع يٍْر بحٚجٜ يُقٕٚ مل إذا أمٚ افقفد خدمٜ إػ بحٚجٜ

 وأن يٍْر أٓ فف ؾٔجقز  مًِؿ ـؾ ظذ واجٛ ؾِٔس افٍُٚئل افٍرض أمٚ ،فف يٖذٕٚ مل
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 ..افتٍهٔؾ هق هذا ،يٖذن مل أو أذن شقاء  وافقافديـ خدمٜ يف يٌَك

 (40ذيط -وإثر احلديٞ أهؾ مقؿع-جدة ؾتٚوى)

 اجلٖاد دم آشتٌاعة حدود واهل

 بًٍْف  يًتىٔع  اإلًٕٚن ـٚن إذا  أؾًٌٕٚتٚن يف اجلٓٚد حُؿ ظـ شٖخٝ :افًٚئؾ

 ذهٛ بًٍْف شتىٚعا فق  ؿِٝ ؾؤِتؽ ذفؽ، ئٍُف هؾ  أمقآً  يرشؾ أو يًٚؾر ؾٓؾ

 ؟اإلشتىٚظف هذه حدود هل ؾام  بًِٕٚف جٚهدهؿ  بًِّف  اشتىٚع وفق

 أن ًِّتٍتكف يُّـ ٓ  صخهٜٔ  ؿؤٜ آشتىٚظٜ  ،يًٖل ٓ هذا :افنٔخ

 ﴿ : تًٚػ ؿٚل آشتىٚظٜ، حدود  يًىٔؽ
ِ
ّ
ِ
ُّٟ  افَْٚسِ  َظَذ  َوّلل ِٝ  ِح ٌَْٔ ـِ  اْف  اْشَتَىٚعَ  َم

 أن يًتىٔع واحد ـؾ ادِّْٜٔ فِّاليـ حيدد أن يًتىٔع افذي هق مـ  ،﴾َشٌِٔالً  إَِفْٔفِ 

  مٚفؽ حٔٞ مـ تًتىٔع  صحتؽ حٔٞ مـ تًتىٔع تًرف أنٝ ٕامإ ٓ، وٓ حيٟ

 إٓ ظِٔف يىِع أن يُّـ ٓ أمر ظـ اإلًٕٚن يًٖل ـٔػ بِدك، حٔٞ مـ تًتىٔع

  ؾٔٓٚ ئًش  افدول بًض يف إًٕٚن:  مثالً  ادُِػ، اإلًٕٚن هذا ثؿ  افٌٔقب ظالم

 ؿقلأ أنٚ ،مٚيدريْل  ،احلٟ ظِٔف  جيٛ هؾ  يًٖل بِدتف، مـ  روجبٚخل فف يًّح وٓ

 ؾٚئدة إيش  ،ل تًّح ٓ افدوفٜ  فُـ  يَقل  جئْليٍٚ بف وإذا   احلٟ ظِٔؽ جيٛ

  حٚفؽ ـٔػ  ،شتىٔعأ هؾ يًٖل فُـ  ُٟح  ضٔٛ  احلٟ أريد أنٚ : مثٚل ،هذا افًٗال

 أنٝ رء ظـ تًٖل ـٔػ  ،ٓ يَقل  حتٟ ؾِقس ظْدك ًٕؿ أي ،جٔدة صحتؽ أنٝ

 ـام إمر ،فتقجٔٓ يٌٌْل ٓ وهق افًٗال هذا يتُرر مٚ  ـثر وهُذا  بف افْٚس أدرى

ٚنُ  َبؾِ ﴿ اهلل ؿٚل ًَ فِ  َظَذ  اإِلٕ ًِ ٍْ  حديٞ يف  افًالم ظِٔف افرشقل يَقل ،﴾َبِهَرة َٕ

 ،شجْٛ ؾًذ  تًتىع مل ؾ٘ن  ؾَٚظداً   تًتىع مل ؾ٘ن  ؿٚئامً  صِؾ » احلهغ بـ  ظّران

ُٕٔؿ بغ  أن  أنٚو   ؿٚئامً  أصع أن أشتىٔع أنٚ أنف  يَقل أن يًتىٔع  افذي مـ طٓرا

 بٍْز  أحُؿ أنٚ وإٕام   حيُؿ أن يًتىٔع أحد مٚ ،أشتىٔع ٓ أو  وشٚجداً   وراـًًٚ 

ٚنُ  َبؾِ ﴿ هللا وصدق  ٍٕز ظذ ًَ فِ  َظَذ  اإِلٕ ًِ ٍْ  .﴾َبِهَرة َٕ

 (00:19:40( )40ذيط -وإثر احلديٞ أهؾ مقؿع-جدة ؾتٚوى)
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 خؾ إىل اخلٔر حتقيؾ حْؿ وأحْاوٖا وادسْرات اخلٔر

 ٓشتخداوٖا

 إذا اخلّر افٌٚزيٜ، ادؼوبٚت بخهقص افًٚئؾ فًٗال بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 اجلّٓقر أن: يَقل فِنقـٚين إوضٚر ٕٔؾ يف ؿرأت وـام جٚئزة، ؾٓل خاًل  صٚرت

: افًالم ظِٔف افرشقل حلديٞ وذفؽ حتريّٓٚ: ظذ[ تٌَك] خِِٝ إذا اخلّر أن ظذ

 ضِحٜ أبق شٖل ظْدمٚ مًِؿ صحٔح يف جٚء وـام جتقز، ؾال خِِٝ إذا اخلّر أن

: ؾَٚل خيِِٓٚ ؾٓؾ ٕجتٚم مخًرا  فديف أن وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ظْف اهلل ريض

 يًٖخف ظٌٚس ابـ إػ جٚء رجاًل  أن افنقـٚين يذـر إوضٚر ٕٔؾ يف أجًوٚ جٚء وـام ٓ،

 مًًُرا، يُـ مل مٚ اذبف: فف ؾَٚل يقم، ـذا وفف أذبف ؾٓؾ ذاب ظْدي: فف ويَقل

 أنؽ فق: ؾَٚل ظِٔف، افْٚر أوؿد ؾٓال: فف ؾَٚل رء، مْف ٍٕز يف أجد إين: ؾَٚل

 مٚ حتؾ ٓ افْٚر ؾ٘ن: ؿٚل ٓ،: ؿٚل تؼبف؟ ـْٝ ؾٓؾ ظِٔف، افْٚر تقؿد أن ؿٌؾ ذبتف

ُٕقا : ﴿وتًٚػ شٌحٕٚف اهلل وؿقل اهلل، حرمف َٚو ًَ َقى اْفِزِ  َظَذ  َوَت َْ ُٕقا  َوٓ َوافَت َٚو ًَ  َظَذ  َت

ْدَوانِ  اإِلْثؿِ  ًُ  أن وؾٔٓٚ هذه افٌٚزيٜ ادؼوبٚت ذبْٚ فق ؾُقْٕٚ [2:احٚئدة﴾ ]َواْف

 ؾُقْٕٚ مُْر، ؾٓذا ادًُرة، ادقاد حييوا أن بد ٓ ادهْع أصحٚب أو صٚحٌٓٚ

 ظْٓٚ أحجّْٚ فق افًّؾ، هذا يف آشتّرار ظذ ًْٕٔٓؿ وًٕتخدمٓٚ ٕتًٚون

 .ْٕٓٚهؿ ؾِذفؽ ـًِّّغ

 .ادًٖخٜ هذه يف افنٔخ ؿقل أدري ؾام

 وأبًدا دائاًم  َٕقفف ٕحـ وهذا بًٔط، تٍهٔؾ مع بف مًِؿ إخر ـالمؽ :افنٔخ

تْٚ يف  أن ثٌٝ إن بٖنف افَقل إػ يْتٓل افذي إخر ـالمؽ ـتٌْٚ، بًض ويف ُمٚرضا

 اخلّر يهٛ أن فًِِّؿ جيقز ٓ أنف وذـرٕٚ افُحقل، مـ رء ادؼوبٚت هذه يف

 ذهبٚ أبحْٚ إذا أنْٚ ؿِٝ مٚ ؾهحٔح اجلٚئزة، ادؼوبٚت مـ رء يف ادحرم

ئٓٚ واشتًامهلٚ  صحٔح، رء هذا هلٚ، افهًٕٚغ مع تًٚوٕٚ ؿد ؾُْقن وبًٔٓٚ وذا
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 مًْٜٔ ًٌٕٜ ؾٔٓٚ بٖن مكًحٚ ؾٔٓٚ يُقن افتل إدويٜ يف حتك افُالم هبذا أؿقل وأنٚ

 ظـ ؿِْٚ ـام ؾٚحلُؿ جيقز ٓ ؾٓذا بالدٕٚ يف ٕهًْف دواء بغ أؾرق فُْل افُحقل، مـ

 ـام ادُْر ظذ افتًٚون مـ ؾٔف حٚ اشتًامفف جيقز وٓ صًْف جيقز ٓ ادؼوبٚت،

 افتل إدويٜ فتِؽ أو ادؼوبٚت هلذه افهًٕٚقن ـٚن إذا فُـ صحٔح، ؾٓذا ؿِٝ،

 جيقز ؾحْٔئذ جٚهزة وتٖتْٔٚ مًِّغ ؽر هلٚ افهًٕٚقن ـٚن إذا ـحقل، ؾٔٓٚ أن ثٌٝ

 .صحٔح ـالم ؾٓذا ادُْر، ظذ ادًِؿ ًٕغ ٓ ٕنْٚ اشتًامهلٚ: فْٚ

 ظذ أنٚ ينًرين ممٚ ـالمؽ توٚظٔػ يف جٚء مٚ إػ افْير فٍٝ مـ بد ٓ وفُـ

 ؾتخِِٝ مخًرا  أصاًل  ـٕٚٝ افتل اخلؾ بغ تٍريؼ ـالمؽ يف يُـ مل أنف إؿؾ

ٚ حقفٝ افتل اخلّر وبغ بىًٌٔتٓٚ، ًً  ومْٓٚ ذـرهتٚ افتل ؾٕٚحٚديٞ ادًِؿ، مـ صْ

 ؾحْٔام بٚخلّر، هلؿ يتٚجر وـٚن أجتٚم فف ـٚن افذي إنهٚري ضِحٜ أيب حديٞ

 ٓ،: ؿٚل أؾٖخِِٓٚ؟ مخر مـ زؿٚق ظْدي: »وؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ جٚء اخلّر حرمٝ

 جيقز: ٓ حرام هذا خؾ إػ اخلّر حتقيؾ أن صؽ ؾال أرًوٚ، صٌٓٚ: أيش أهرؿٓٚ بؾ

 مخر أصِف خؾ هْٚك ـٚن إذا أمٚ ُمرمٜ، مخر ادًِؿ دار يف يُقن أن يًتِزم ذفؽ ٕن

 حتقيِف ؿهد مخًرا  يُـ مل ٕنف جيقز: ٓ بٖنف يَٚل ٓ ؾٓذا خؾ إػ اخلّرة هذه حتقفٝ

 .خؾ إػ

 بًٌٛ خؾ إػ اخلّر أصِف حتقل افذي اخلؾ بغ افتٍريؼ جيٛ: افَقل خالصٜ

 تَهد ثؿ مخًرا  أصِف ـٚن افذي اخلؾ وبغ يَقفقن، ـام افىًٌٜٔٔ أو اجلقيٜ افًقامؾ

 .جيقز ٓ ؾٓذا خؾ إػ حتقيِٓٚ صٚحٌٓٚ

 (00:01:29/ 2 – جدة ؾتٚوى)

 اخلٔر حتريؿ

م أمتل مـ فُٔقٕـ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]  واحلرير احلر يًتحِقن أؿقا

 يٖتٔٓؿ هلؿ، بًٚرحٜ ظِٔٓؿ يروح ظِؿ، جْٛ إػ أؿقام وفْٔزفـ وادًٚزف، واخلّر

 ؿردة آخريـ ويًّخ افًِؿ، ويوع اهلل، ؾٌٔٔتٓؿ ؽدا، إفْٔٚ ارجع: ؾَٔقفقن حلٚجٜ،
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 .شافَٔٚمٜ يقم إػ وخْٚزير

 :احلديٞ ؾقائد مـ اإلمٚم ذـر [:اإلمٚم ؿٚل]

 مْٓؿ ضٚئٍٜ أن ؽر هلل، واحلّد ادًِّغ بغ ظِٔف جمّع أمر وهذا اخلّر، حتريؿ

 وأمٚ !خٚصٜ افًْٛ ظهر مـ ـٚن بام افتحريؿ خهقا  - ادتٌقظغ بًض وؾٔٓؿ -

 بٌر ؽذ إذا افتّر َٕٔع وهق شافًُر» مثؾ ادًُرة، ادؼوبٚت مـ ذفؽ شقى مٚ

 ؾذفؽ افذرة، مـ احلٌنٜ مخر وهق شافًُرـٜ» و افنًر، ٌٕٔذ وهق شاجلًٜ» و ضٌخ،

 مخر بخالف! ؾحالل مْف افَِٔؾ وأمٚ مْف، يًُر افذي ادَدار إٓ ظْدهؿ حالل ـِف

 يف افَٚضًٜ فِْهقص مهٚدمتف مع افتٍريؼ وهذا .افتحريؿ يف ـُثره ؾَِِٔف افًْٛ

 مـ وهل ٕزل يقم اخلّر حتريؿ ٕزل»: ظْف اهلل ريض ظّر ـَقل مًُر، ـؾ حتريؿ

 شافًَؾ خٚمر مٚ واخلّر. وافنًر واحلْىٜ وافًًؾ وافتّر افًْٛ مـ أصٔٚء مخًٜ

 ش.حرام مخر وـؾ مخر، مًُر ـؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص وـَقفف

م ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ»: وؿقفف    .شحرا

 فَِٔٚس خمٚفػ ؾٓق وؽرهٚ، افْهقص هلذه مهٚدمتف مع افتٍريؼ هذا: أؿقل

 مخر مـ يًُر ٓ افذي افَِٔؾ حتريؿ بغ ؾرق أي إن افرجٔح، وافْير افهحٔح

 !ادًُر؟ افذرة مخر مـ يًُر ٓ افذي افَِٔؾ حتِٔؾ وبغ ـثره، ادًُر افًْٛ

 ذاك وحيرم هذا حيِؾ ؾُٔػ ادًُر، افُثر إػ ذريًٜ ٕنف إٓ افَِٔؾ حرم وهؾ

 مـ أحد إػ ًٌٕتٓٚ تهدق تُٚد ٓ افتل افٌرائٛ مـ هذا إن تٚهلل !واحدة؟ وافًِٜ

 مـ هق بف افَقل تٌْك افذي مْف وأظجٛ ظْٓؿ، ذفؽ صحٜ فقٓ افًِؿ أهؾ

/  6» شافًْـ هتذيٛ» يف افَٔؿ ابـ ؿٚل !!وافرأي افَٔٚس أهؾ مـ بٖنف ادنٓقريـ

 افهحٔحٜ افْهقص ؾٓذه» :ادذـقرة افْهقص بًض شٚق أن بًد ش251

 افتل افٌِٜ يف اخلّر اشؿ يف افًْٛ ؽر مـ ادتخذة إذبٜ هذه دخقل يف افكحيٜ

 مخرا  تًّٔتٓٚ إثٌٚت يف افتُِػ ظـ مٌْٜٔ افهحٚبٜ هبٚ وخقضٛ افَرآن هبٚ ٕزل

 افْهقص فٍظ ؾتْٚول ٕهٚ مخرا  تًّٔتٓٚ ثٌٝ ؿد ؾ٘ذ. ؾٔف افْزاع ـثرة مع بٚفَٔٚس،
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 تريح شِٜٓ مْهقصٜ ضريَٜ ؾٓذه. واحدا تْٚوٓ شقاء افًْٛ فؼاب ـتْٚوفف هلٚ

 يَتيض اجلع افَٔٚس ُمض إن ثؿ. احلُؿ يف وافَٔٚس آشؿ، يف افَٔٚس ـِّٜ مـ

 ٕن وهذا يًُر، مل وإن ظِٔف، جمّع افًْٛ ذاب ؿِٔؾ حتريؿ ٕن بْٔٓٚ، افتًقيٜ

 ادًْك وهذا. ـثره إػ يدظق وؿِِٔف مْف، يًُر ٓ افذي احلد ظذ تَتك ٓ افٍْقس

 وهق ادتامثالت بغ تٍريؼ ذفؽ يف بْٔٓٚ ؾٚفتٍريؼ ادًُرة، إذبٜ شٚئر يف بًْٔف

 مٚ وؾٔٓٚ ؾُٔػ افتحريؿ، يف ـٚؾٔٚ فُٚن افَٔٚس إٓ ادًٖخٜ يف يُـ مل ؾِق بٚضؾ،

 هل بؾ مًْٚهٚ، يف اصتٌٚه وٓ شْدهٚ، يف مىًـ ٓ افتل افْهقص مـ ذـرٕٚه

 افذي افُثر مـ يًُر ٓ افذي افَِٔؾ إبٚحٜ ؾ٘ن وأجوٚ .شافتقؾٔؼ وبٚهلل. صحٔحٜ

 احٚدة ـّٜٔ ًٌٕٜ بٚختالف خيتِػ ذفؽ أن إذ مًرؾتف يُّـ ٓ ٕنف ظّع، ؽر يًُر

 وهق ـثرة ؾٔف افُحقل ـّٜٔ ؿِٔؾ، ذاب ؾرب افؼاب، يف شافُحقل» ادًُرة

 خيتِػ ذفؽ أن وـام يًُر ٓ أؿؾ ؾٔف افُحقل ـّٜٔ، مْف أـثر ذاب ورب يًُر،

 افَقل تْٚيف افؼيًٜ وحُّٜ بغ، طٚهر هق ـام وصحتٓؿ، افنٚربغ بْٜٔ بٚختالف

 ومـ» ،شيريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع»: تَقل افتل وهل افؼاب هذا مثؾ ب٘بٚحٜ

 ادخٚفٍٜ إؿقال هذه مثؾ ورود أن واظِؿ» .شؾٔف يَع أن يقصؽ احلّك حقل حٚم

 يف افٌهر ادًِؿ ظذ يقجٛ ممٚ ادذاهٛ بًض يف مًٚ افهحٔح وافَٔٚس فًِْٜ

 ـٚن مٓام مًهقم، فٌر وظَٔدتف وتٍُره ظَِف ؿٔٚدة يًِؿ ٓ أن بًٍْف افرحٔؿ ديْف،

 افُتٚب مـ أخذوا حٔٞ مـ يٖخذ أن ظِٔف بؾ وافهالح وافتَقى افًِؿ يف صٖنف

َُٖخقاْ : ﴿يَقل تًٚػ واهلل فذفؽ، ادتٖهِغ شٖل وإٓ فذفؽ، أهال ـٚن إن وافًْٜ  َؾْٚش

رِ  َأْهَؾ  ـْ ْتُؿْ  إِن افِذ قن َٓ  ـُ ُّ َِ ًْ  ﴾.َت

 إفٔٓؿ ادنٚر افًِامء مـ افَقل هبذا ؿٚل مـ أن ًٕتَد ؾٕ٘ٚ ذفؽ إػ وبٚإلوٚؾٜ

 مـ وأمٚ ؾٖخىٗوه، احلؼ ؿهدوا ٕهنؿ ادًروف، فِحديٞ خىئف، ظذ مٖجقر ؾٓق

 ظذ تَِٔدهؿ ظذ أس ثؿ ذـرٕٚ، افتل آحٚديٞ هذه ظذ أتٌٚظٓؿ مـ وؿػ

 والل ظذ - صؽ وٓ - ؾٓق ادذـقرة إحٚديٞ اتٌٚع ظـ وأظرض خىٖهؿ،

 حٚ تًّٔتف صٔئٚ ئٍده وٓ خرجْٚهٚ افتل إحٚديٞ هذه وظٔد يف داخؾ وهق مٌغ،

 ذفؽ وؽر شافُقٕٔٚك» أو شافقيًُك» أو وافٌْٔذ، افىالء، مثؾ اشّف بٌر يؼب



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب إذبٜ 
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 اهلل وصدق .افُريّٜ إحٚديٞ هذه يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إفٔٓٚ أصٚر افتل إشامء مـ

 مـ هبٚ اهلل أنزل مٚ وآبٚئُؿ أنتؿ شّٔتّقهٚ أشامء إٓ هل إن»: يَقل إذ افًئؿ

 ش. شِىٚن

 (.494-488/ 4/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ختٔره قبؾ الّٕقع جقاز

 ظذ واذبقه ؽذائُؿ ظذ -افزبٔٛ يًْل- إٌذوه» [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 تٌْذوه وٓ افنْٚن، يف وإٌذوه ؽدائُؿ ظذ واذبقه ظنٚئُؿ ظذ وإٌذوه ظنٚئُؿ

 .شخال صٚر ظكه ظـ تٖخر إذا ؾٕ٘ف افَِؾ، يف

 .ختّره ؿٌؾ افَْقع جقاز: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 (.404/ 1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 مخر وسْر كؾ

 افًًؾ مـ وإن مخرا  افتّر مـ وإن مخرا  افًْٛ مـ إن[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شمخرا  افنًر مـ وإن مخرا  افز مـ وإن مخرا 

 .مخر مًُر ـؾ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 (.421/ 1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ادسْرات كؾ حتريؿ

 .شحرام مًُر وـؾ اخلّر، اهلل حرم[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

دفٜ مـ واحلدٞي [:اإلمٚم ؿٚل] ثرة ٕا ٚضًٜ اُف  ـٚن شقاء مًُر ـؾ حتريؿ ظذ اَف



   ـتٚب إذبٜ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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ر أو افًْٛ مـ متخذا ف ذفؽ يف وشقاء ؽرهٚ أو افذرة أو افّت ريؼ وأن ـثره، أو ؿِِٔ  بغ افٍت

ِٔؾ ومخر، مخر ضؾ، وافُثر مْف واَف ض إفٔف ذهٛ حٚ خالؾٚ ٚب دم مـ ًب ض بف واؽس. َت  ًب

ٜش افًريب» جمِٜ يف ادًٚسيـ ض ظِٔف رد ثؿ شْغ، مْذ افُقئت ٚيخ ًب  أحًـ ؾام افنٚم، من

ف افرد، ّذهٛ، تًهٌف مْف مًْ ْف وظْف ظْٚ اهلل ظٍٚ ِف   .وحده فف وافًهّٜ. وـرمف ّب

 (.129/ 1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 كثره و قٓٗٓف وسْر كؾ حتريؿ

 .شمًُر ـؾ حرمٝ ؾ٘ين مًُرا، تؼب ٓ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .ـثره و ؿِِٔف مًُر ـؾ حتريؿ : بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 (.619/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 اجلر ٘بٗذ عـ الٕٖل عٓة

 ش.اجلر ٌٕٔذ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل هنك: »اخلدري شًٔد ايب ظـ

 يف احلٚؾظ ذـرهٚ مذاهٛ ظذ اجلرار يف إٓتٌٚذ حُؿ يف افًِامء اختِػ وؿد

 - ل يٌدو وافذي. إفٔف رجع ظِٔٓٚ افقؿقف صٚء ؾّـ ،ش52 - 68/  40ش »افٍتح»

 ينًر أن دون مًُر إػ اجلرار يف افٌْٔذ حتقل بخنٜٔ مًِؾ افْٓل أن - أظِؿ واهلل

 ادْع، وجد افٌالد بًض يف أو افْٚس، فًٌض بٚفًٌْٜ اخلنٜٔ وجدت ؾ٘ذا ادْتٌذ،

 يف إٓ تؼبقا  أٓ إذبٜ ظـ وهنٔتُؿ: ».. ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف يٖيت احلٚفٜ هذه ويف جٚز، وإٓ

 وؽره، مًِؿ رواهش. مًُرا  تؼبقا  ٓ أن ؽر وظٚء، ـؾ يف ؾٚذبقا  إدم، طروف

  .وؽره ش479 - 478 صش »اجلْٚئز أحُٚم» يف خمرج وهق

 (.4097/ 5/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ
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 أ٘قاعٖا بجٔٗع اخلٔر حروة

 مـ اختذ مٚ وأجْٚشٓٚ، أنقاظٓٚ بجّٔع ُمرمٜ ؾٓل اخلّر وأمٚ  [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؿِِٔف بغ مْف رء يف ؾرق ٓ حرام، ؾُِف ذفؽ، ؽر أو افتّر أو افذرة أو افًْٛ

 ؿٚل ـام شافًُر» هبٚ حيهؾ افتل احٚدة وفٔس شافًُر» اخلّريٜ افًِٜ ٕن وـثره،

 ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ»: وؿٚل .مًِؿ رواه. شحرام مخر وـؾ مخر، مًُر ـؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص

م  . شحرا

 مْٓٚ جْس إبٚحٜ مـ إئّٜ بًض ظـ افٍَٜٓٔ افُتٛ بًض يف جٚء بام تٌس وٓ

 فقٓ تذـر وٓ تدؾـ أن إحرى ـٚن ظٚمل، مـ زفٜ هل ؾٕ٘ام ؾٔٓٚ، تذـر بتٍٚصٔؾ

 .احلَّٚء افًهٌٜٔ

 (.738/ 1/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 اخلٔر ختٓٗؾ جقاز عدم

 .مُْر .شمخرـؿ خؾ خُِؿ خر[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

 ؾٓذاش:  »4/74ش»افٍتٚوي» يف تّٜٔٔ ابـ اإلشالم صٔخ ؿٚل [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؾ٘ن صحٔح، ـالم هق وفُـ أخىٖ، ؾَد ظْف َِٕف ومـ ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل يَِف مل افُالم

 مخر ؾُؾ وأجوٚ بٌَِف، اهلل بدأ افذي بف ادراد وفُـ مٚء، ؾٔٓٚ يُقن ٓ اخلّر خؾ

  .شاخلّر خؾ مثؾ ؾٓق مٚء بال افًْٛ مـ يًّؾ

 بيٚهره ؾٕ٘ف إضالؿف، ظذ ظْدي بهحٔح فٔسشحٔصح ـالم هق» :وؿقفف: ؿِٝ

 اخلّر أوٚف ؾٕ٘فش مخرـؿ: »ؿقفف مـ يًتٍٚد وذفؽ خال، وحتقيِف اخلّر اؿتْٚء يَر

 افَٚئؾ وهق ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ يهدر أن يًَؾ ٓ افَقل مـ مُْر وهذا! ادًِّغ إػ

 إهنٚ» :روايتف ويف داود، وأبق مًِؿ رواه ،شٓ: »الخ اخلّر اختٚذ ظـ شئؾ حغ

 جيقز ٓ إٕف: اخلّر ختِٔؾ يف افهحٔح افَقل ـٚن وفذفؽش ب٘راؿتٓٚ ؾٖمر ٕجتٚم ـٕٚٝ
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  .إحقال مـ بحٚل

 (116/ 1) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 الٕبٗذ دم احلِٕٗة ققل رد

 وافًُر وـثرهٚ، ؿِِٔٓٚ فًْٔٓٚ اخلّر حرمٝ[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

 .ؤًػ .شذاب ـؾ مـ

 افًًٌٔل إشحٚق أيب ظـ ضريَغ مـ ش1/421ش »افوًٍٚء» يف افًَٔع أخرجف

 وؿد إظقر اهلّداين اهلل ظٌد ابـ هق هذا واحلٚرث .مرؾقظٚ ظع ظـ احلٚرث ظـ

 ظـ احلديٞ هذا ورد ًٕؿ .ادديْل وابـ وافنًٌل هذا افًًٌٔل إشحٚق أبق ـذبف

 وافىحٚوي ش2/112» افًْٚئل رواه وادقؿقف ومقؿقؾٚ، مرؾقظٚ ظٌٚس ابـ

 - 40819و 40817» وافىزاين ش69/409ش »إذبٜ» يف وأمحد ش2/121»

 صحٔح، وإشْٚدهش 7/221ش »احلِٜٔ» يف ًٕٔؿ وأبق ش42511و 42189و 40814

 رواه فُـ .ادقؿقؾٜ اجلامظٜ فروايٜ خمٚفٍٜ صٚذة روايٜ وهل ًٕٔؿ، أبق ظَِف وادرؾقع

 ٕهٛ» يف افزيًِل ذـره ـام مرؾقظٚ ظٌٚس ابـ ظـ ادًٔٛ ابـ ضريؼ مـ افىزاين

ش ادجّع» يف اهلٔثّل احلٚؾظ يًَف ومل ن إشْٚده ظذ يتُِؿ ومل ش1/107ش »افرايٜ

ه ادقؿقف شٚق أنف مع ش6/61»  هذا يف افزيًِل بحٞ هنٚيٜ أن ظذ .فِىزاين وظزا

 وهذا .أظِؿ واهلل. ظٌٚس ابـ ظذ مقؿقف أنف ؾٔف افهقاب أن ظذ يدل احلديٞ

 ؾٓذا افًْٛ، ظهر مـ ـٚن مٚ هق إٕام اخلّر أن ظذ احلٍْٜٔ بف اشتدفٝ احلديٞ

 احلْىٜ مـ تتخذ افتل إخرى إذبٜ مـ ادًُر وأن وـثره، ؿِِٔف مْف حيرم

 وهذا !ؾَط ادًُر افَدر مْٓٚ وادحرم حالل، ؾٓل وافذرة وافًًؾ وافنًر

 ؿقفف مثؾ بخالؾف افَٚضًٜ افكحيٜ افهحٔحٜ افْهقص دخٚفٍتف بٚضؾ مذهٛ

 وؿقفف .ظٌٚس ابـ ظـ وؽره مًِؿ رواهش. حرام مخر وـؾ مخر، مًُر ـؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص

م ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ» :ملسو هيلع هللا ىلص  مـ ثامٕٜٔ ٕحق ظـ ورد صحٔح حديٞ وهقش حرا

 ش105 - 1/104ش »افرايٜ ٕهٛ» يف  افزيًِل أوردهٚ ؿد ثٚبتٜ بٖشٕٚٔد افهحٚبٜ



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب إذبٜ 
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 افًْٚئل بًوٓٚ روى وؿد ،ش2175و 2176ش»اإلرواء» يف مْٓٚ ضٚئٍٜ وخرجٝ

 وفٔس وـثره، ؿِِٔف افًُر حتريؿ ظذ دفٔؾ هذا ويف» :ؿٚل ثؿ ش2/127ش »شْْف»يف

 افذي تَدمٓٚ مٚ وحتِِٔٓؿ افؼبٜ، آخر بتحريّٓؿ ٕنًٍٓؿ ادخٚدظقن يَقل ـام

 ظذ حيدث ٓ بُِٔتف افًُر أن افًِؿ أهؾ بغ خالف وٓ ،ؿٌِٓٚ افًروق يف يني

  .شافتقؾٔؼ وبٚهلل بًدهٚ، وافثٕٜٚٔ إوػ دون أخرة افؼبٜ

 حٍْٜٔ أيب ظـ افىحٚوي حُٚه افذي هق إٍٓٚ احلٍْٜٔ ظـ حُْٔٚه مٚ  :تٕبٗف

 حٍْٜٔ أيب ظـ ش418 صش »أثٚر» يف ُمّد اإلمٚم ورواه اهلل، رمحٓؿ وصٚحٌٔف

 مقضٖ ظذ ادّجد افتًِٔؼ» يف افُِْقي احلًْٚت أبق افًالمٜ ذـر فُـ. وأؿره

 وـثره مًُر ـؾ ؿِٔؾ ذب بتحريؿ يَقل ُمّد اإلمٚم أن ش144 صش »ُمّد

. ؿقٓن ادًٖخٜ يف فف ُمّدا اإلمٚم ؾًِؾ اجلّٓقر، مذهٛ هق ـام يًُر، أومل أشُر

 اإلصٚرة شٌَٝ افتل افهحٔحٜ فألحٚديٞ دقاؾَتف افهقاب هق افثٚين افَقل وفُـ

 إبٚحٜ بف افَقل مـ يِزم أنف احلديٞ هلذا افًٔئٜ أثٚر ومـ .بًوٓٚ وذـرٕٚ إفٔٓٚ

 صٚرهبٚ ظـ احلد وإشَٚط بٕٔٚف، شٌؼ مٚ ظذ افًْٛ ؽر مـ ادتخذة ادًُرات

 ش8/450ش »اهلدايٜ» يف ـام يقشػ وأبق حٍْٜٔ أبق إفٔف ذهٛ مٚ وهذا! وفقشُر

 مًْجؿ وهق. بف ُمّد اإلمٚم ؿقل ظذ بْٚء حيد أنف إصح إن : ذفؽ بًد ؿٚل فُْف

 أجوٚ احلٍْٜٔ واشتدل .مًُر ـؾ حتريؿ يف اجلّٓقر دذهٛ ادقاؾؼ أخر ؿقفف مع

 حرمتٓٚ ـٕٚٝ حٚ» :ؾَٚفقا  بًِٜ مًِال فٔس اخلّر حتريؿ أن ظذ بٚحلديٞ أجوٚ

 .احلديٞ هذا يًْلش. فِْص خمٚفٍٚ يُقن حْٔئذ افتًِٔؾ ٕن افتًِٔؾ، يهح ٓ فًْٔٓٚ

 هق ثؿ شٌؼ، ـام ثٚبٝ ؽر ؾٚحلديٞ. إَش ثؿ افًرش أثٌٝ: يَٚل أن واجلقاب

 يف سيح ؾٕ٘فش حرام مخر وـؾ مخر، مًُر ـؾ» :ادتَدم احلديٞ بّثؾ مًٚرض

 يف احلٍْٜٔ ؿِد وؿد  .اإلشُٚر ظِٜ افًْٛ مخر مع آصساك بجٚمع مًُر ـؾ حتريؿ

 افديـ تَل افنٔخ يرأشف ـٚن افذي افتحرير حزب ظِٔٓؿ زاد بؾ ادًٖخٜ هذه

 حزب مٍٚهٔؿ» يف ؾَٚل تًِؾ ٓ افًٌٚدات أن ظذ بف ؾٚشتدل اهلل رمحف افٌْٓٚين

 وإخالق بٚفًٌٚدات ادتًَِٜ افؼظٜٔ حُٚمؾٕٚش: »21 صش »افتحرير
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 اخلّرة حرمٝ: وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل تًِؾ، ٓ وادٌِقشٚت وادىًقمٚت

  .شفًْٔٓٚ

 فِحديٞ ومًٚرض صحٔح ؽر ؾٚحلديٞ بٚفًْٜ، بٚفغ جٓؾ ظذ يدل وهذا

 يهح ؾُٔػ ؾٔف ظّقم وٓ بٚخلّر خٚص فقصح هق ثؿ ظِّٝ، ـام افهحٔح

 .هداك مهللا !تًِؾ؟ ٓ مًٓٚ ذـر ومٚ افًٌٚدات مجٔع أن ظذ بف آشتدٓل

 (155-151/ 1) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 الٕبٗذ دم واحلروة احلؾ حد

 وؽر وافًًؾ وافزبٔٛ افتّر مـ إذبٜ مـ يًّؾ مٚ هق: افٌْٔذ [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؾٓق مًُراً  وصٚر زمْف ضٚل إذا ؾٖمٚ مًُراً، يُقن وٓ ضًّف، يىٔٛ بحٔٞ ذفؽ

 .وؿِِٔف ـثره حرام

 [497 ص مًِؿ صحٔح خمتك ظذ افتًِٔؼ]

 فٖٗا أن وـ ُيّال دا الُازية ادرشوبات ذب ترك القرع وـ هؾ

 ؟كحقل ٘سبة

 يوٚف يَقفقن ٕهنؿ ـٚفٌٌٔز افٌٚزيٜ ادؼوبٚت ترك افقرع مـ هؾ :افنٔخ

 .افُحقل مـ وئِٜٔ ًٌٕٜ إفٔٓٚ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 .افٌٚزيٜ احٚدة يف ؾتخِط افوئِٜٔ افًٌْٜ هذه ؾتٍتٝ :مداخِٜ

ًٔٚ، احلٚل بىًٌٜٔ وفًٝ صح إذا هذا :افنٔخ  هذه: صٔئٚن هْٚ: ؾٖؿقل ـٔامئ

 صؽ بال وافُحقل افُحقل، مـ صًٔئٚ ؾٔٓٚ يهٌقن أهنؿ اؾساض ظذ ادؼوبٚت

 احٚء ومـ ادًُرة احٚدة مـ مرـٌٜ تُقن ظٚدة اخلّر ٕن اخلّر: أم هل بؾ مخر،
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 ـؾ يف ادًُرة احٚدة هل افُحقل ـٕٚٝ ؾ٘ذا احلِق، افًُر مٚدة بًض ومـ

 أصؾ هل ٕهنٚ اخلٌٚئٞ: أم تُقن ؾٚفُحقل اخلٌٚئٞ أم ذًظٚ اخلّر وـٚن اخلّقر،

 ذاب إػ اخلّر يًقد اخلّر مـ رؾًٝ إذا ادًُرة احٚدة هذه أن بحٔٞ اخلّر

 احٚدة تذهٛ أن إٓ ختِِٓٚ ومٚ حِٝ، ختِِٝ إذا اخلّر أن ًِٕؿ ذفؽ ومـ مٌٚح،

 مٚدة مـ رء ؾٔف ويَِك يهْع حْٔذاك ذاب ؾٖي افًٚئِٜ، احٚدة هذه مـ ادًُرة

 خمٚفٍٜ يف ادؼوبٚت هلذه ادهْع يَع ؾحْٔذاك ذـرٕٚ ـام اخلّقر أم وهل افُحقل

 .افُحقل وهل اخلّر أم اؿتْٚء بؾ اخلّر، اؿتْٚء وهل أٓ سحيٜ، ذظٜٔ

ٚ شًّتؿ مٚ صح إن ذفؽ ؾًذ ًٍ  افُحقل مـ رء ؾٔٓٚ ادؼوبٚت هذه أن إٓ

 .صًْٓٚ جيقز ؾال

 جمرد فٔس: ؾٖؿقل يَٚل ـام افَهٔد بٔٝ هق وهذا ذهبٚ؟ جيقز هؾ: دور يٖيت

ًمٚ، احلالل احٚدة هذه تهر حالل حٚدة ُمرمٜ مٚدة خمٚفىٜ  يف افْير يٌٌْل وإٕام حرا

 واوحٜ ادًٖخٜ وهذه احلالل؟ ظِٔٓٚ ؽِٛ أم احلرام، ظِٔٓٚ ؽِٛ هؾ: احٚدة هذه

 افٍَٓٚء بغ ادًروف اخلالف ظذ احلديٞ ـتٛ ويف افٍَف ـتٛ يف ادٔٚه بحٞ مـ

 بف وافتقوٗ ذبف جيقز وهؾ احٚء، هذا تْجس ؾٓؾ مٚء، يف ٕجٚشٜ شَىٝ إذا ؾٔام

 ظِٔف ؿقفف اؿتوٚه مٚ هق افهحٔح افَقل فُـ افذيؾ، ضقيؾ ذفؽ يف اخلالف ٓ؟ أم

 مل مٚ: ادًِّغ ظِامء أمجع ـام: أيش رء يْجًف ٓ ضٓقر احٚء: »وافًالم افهالة

 هذه ـٕٚٝ شقاء ٕجٚشٜ ؾٔف وؿًٝ مٚء ؾٖي هذا وظذ رحيف، أو فقٕف أو ضًّف يتٌر

ًٓ  افْجٚشٜ  احٚء أوصٚف أحد تٌر ؾ٘ذا رء، أي أو مًٍقًحٚ دًمٚ أو ؽٚئًىٚ أو بق

 حْٔذاك جيقز ؾال ضٓقًرا مٚء ـقٕف ظـ احٚء خرج ؾَد افىٚرئٜ افْجٚشٜ بًٌٛ افثالثٜ

 .آخر تٍهٔؾ فف أجًوٚ وهذا ادىٓر، دون افىٚهر دائرة يف دخؾ إذا إٓ ذبف

 افًٚئِٜ احٚدة هذه تهٌح أن شٚئِٜ مٚدة يف افْجٚشٜ وؿقع مـ يِزم ٓ أنف: ادٓؿ

 ـثر أو ؿِٔؾ ؾٔف ووؿًٝ مىٓر ضٚهر مٚء هْٚك ـٚن ؾ٘ذا ذفؽ وظذ ُمرمٜ، ٕجًٜ

 بًض يف خالف ظذ إمٜ، وإمجٚع وافًْٜ افُتٚب بْص ُمرمٜ واخلّر اخلّر، مـ
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 هذا صٚر هؾ احٚء يف اخلّرة وؿًٝ ؾ٘ذا مقوقظْٚ، يف أن يي ٓ صُع اخلّقر

ٚ؟ صٚر هؾ: أؿقل وٓ ذبف، ُمرًمٚ احٚء ًً  افقء ـقن أن افًِامء ؿقل أصح ٕن ٕج

ٚ، يُقن أن يًتِزم ٓ ُمرًمٚ ًً  ـؾ وفٔس ُمرم ٕجس ـؾ: ذفؽ مـ افًُس وظذ ٕج

ٚ، ُمرم ًً  جٌٔف يف ـٚن ؾّـ وافذهٛ، ـٚفٍوٜ ريٛ وٓ صؽ وٓ ُمرمٜ ؾٚخلّر ٕج

 هذه واحلٚفٜ صذ إذا أنف ذفؽ يًْل ؾال بٖخرى أو بىريَٜ ادحرمٚت هذه مـ رء

ٚ يُقن أن يًتِزم ٓ ادحرم ٕن افْجٚشٜ: حيّؾ مل ٕنف بٚضِٜ: صالتف أن ًً  ٕج

ٚ فٔس وفُْف ُمرم، ؾٚخلّر ًً ٚ ؿِْٚ ـام بؾ اخلّر، مـ رء وؿع ؾ٘ذا ٕج ًٍ  بٚفًٌْٜ إٓ

 ؿد وإٕام تْجس ؿد افًٚئؾ هذا يُقن أن ذفؽ مـ يِزم ؾال اخلّر أم وهق فُِحقل

 مخًرا  ؾجًِف افًٚئؾ ظذ افُحقل أو اخلّر ؽِٛ إذا: أي مخًرا، صٚر إذا ُمرًمٚ يهر

 .ذبف جيقز ٓ حْٔذاك

 رء ؾٔٓٚ ـٚن إن: وٕحقهٚ ـٚفٌٌٔز ظْٓٚ افًٗال جٚء افتل ادؼوبٚت ؾٓذه

ٚ جيًِف ٓ وبٚفتٚل مًًُرا، جيًِف ؾال افُحقل مـ ًً  جيقز ٓ وفُـ ذبف ؾٔجقز ٕج

 افتل احٚدة مـ رء ؾٔف ـٚن إن ذبف جيقز اخلالصٜ، هلذه إٓتٌٚه أرجق صًْف،

 جيقز فُـ ؾٔف، ادحرم صٛ بًٌٛ صًْف جيقز ٓ وفُـ مخر، إػ افؼاب حقفٝ

 .يَٚبِٓٚ مٚ وبغ بْٔٓٚ ٍٕرق أن جيٛ اخلالصٜ هذه مخر، إػ يتحقل مل إن ذبف

ٚ أو ذهٛ جٌٔف ويف صذ فق افرجؾ أن: ؾٚشتدرك أظٔد ًً  ؾٓق احلرير ثقب ٓب

ٚ، فٔس احلرير افثقب هذا فُـ ُمرم، مرتُٛ ًً ٚ، فٔس أجًوٚ وافذهٛ ٕج ًً  أمٚ ٕج

 أو فِحرير حٚمؾ أو فِذهٛ حٚمؾ وهق صذ ؾّـ خالف، حتريّٓٚ ؾٍل افٍوٜ

 ؾٓذه فْجٚشٜ، حٚماًل  فٔس ٕنف صحٔحٜ: ؾهالتف مثاًل  مخر ؾٔٓٚ فَٚرورة حٚمؾ

 .بْجًٜ وفًٔٝ ُمرمٜ أصٔٚء

 (00:05:19/ 4 – جدة ؾتٚوى)

 كحقل عذ حتتقي التل إدوية حْؿ

م ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ»: صٔخ يٚ :مداخِٜ  يف فِحديٞ ؾّٓغ ؾٔف أن شحرا
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117 

 :اهلل صٚء إن حِف مْؽ وٕريد اإلصُٚل ظُِٔؿ أضرح أنٚ: يًْل ٕيري

 .مْف أخذت فق يًُر اخلّر مـ افُٖس هذا أنف: إول

 ؾٚفَِٔؾ مْف، ؿىرة أخذ فق يًُره، ـِف ذب فق افُٖس هذا مـ واحد أخذ فق

 اخلّر، هذا مـ ؿِٔؾ افنخص هذا أخذ فق فُـ احلديٞ، بْص حرام يُقن هذا

 ٓ؟ أم واحد احلُؿ شُٔقن هؾ احٚء هذا ذب ثؿ احٚء، مـ برمٔؾ يف وووًف

 مـ ؿِِٜٔ ًٌٕٜ ؾٔٓٚ إدويٜ مـ ـثر أن أن: وهق آخر شٗال هذا ظذ يٌْْل

 حرام، ؾٓل افُحقل، ؿِٔؾ ؾٔٓٚ دام مٚ هذه أن افًِامء مـ ـثر ؾٔىِؼ افُحقل،

 يف شًٌغ يُّـ: يًْل افُحقل ؾٔٓٚ إدويٜ مـ ـثر أن افذي أن ًِٕؿ ٕحـ وفُـ

 : يع مٚ ؾًٗافْٚ افُحقل، مـ افَِِٜٔ افًٌْٜ هذه ؾٔٓٚ أدويٜ مـ احٚئٜ

َِٔؾ افقء هذه تًتز هؾ ِٔؾ مـ اف ْل افذي اَف  ٓ؟ أم يًُر ـثره ـٚن إذا حيرم: ًي

 مثؾ افىٛ يف ـذفؽ تتًِؼ أصٔٚء ظذ آخر شٗال ٕريد تٍهٔالً : يًْل ثؿ

 ... .بٚفهحٜ متًَِٜ ـِٓٚ وهل..ـٚدخدرات: يًْل وأصٔٚء ادقرؾغ

 ـالمؽ؟ يف شٗال ـؿ حتٍظ هؾ :افنٔخ

 ظذ ادتخههغ بًض شٖخٝ ـْٝ أنٚ، فًِّٖخٜ إيوٚح ظْدي أنٚ :مداخِٜ

 ظـ إخ ؾحُٚل إدويٜ هذه جتْٛ صًقبٜ ؾنقف، ـحقل ؾٔٓٚ افتل إدويٜ

 ٕحـ ٓٚوٕحى ـحقل َٕىٜ ٕجٔٛ احْٚ أن رضوري مٚ افسـٌٔٚت هذه ؿٚل حََٜٔ

 إدويٜ يف هذه ؾٌتحط ؾٌَٔقل افُحقل بامدة افٌْٚتٚت كأؽْ مـ افًْْٚع مثالً  ٕجٔٛ

 مـ َٕىٜ بْحط مٚ واحْٚ افُحقل ؾٔٓٚ وبٚجلِّٜ افُّٔٔٚئٜٔ افسـٌٔٚت بٚشؿ

 تنًر افًْْٚع مـ ـٌرة ـّٜٔ ـِٝ فق أنٝ يًْل وؿٚل افدواء يف افُحقل

 .  ؿٚل هُذا، بٚٓشسخٚء

 يؼبف ـٚن افذي افٌْٔذ فًِٗال يوٚف: يًْل صٔخ يٚ ـذفؽ: إول افًٚئؾ

 بًض يَقل: يًْل فف، ؿٚل شٍٔٚن أبق يريَف افثٚفٞ افٔقم ويف يقمغ، ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل
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 افُحقل، مـ ؿِِٜٔ ًٌٕٜ وؾٜٔ إٓ ؽره، أو صًر يف ذاب يف مٚ افٌْٔذ أنف: افُٔامئٔغ

 ظِٔف، وإىٌؼ مًُر، ـثره افذي افُحقل مـ افَِٔؾ هذا أنف ٕقؾؼ: يًْل ؾُٔػ

 ... .افٌرة ظـ افًٗال افتًديالت وٌط ذفؽ ظذ وبْٚءً 

  ً ـالمٚ شًّٝ أحٍظ أن مْل تريد افذي مٚ صٌٔتل ارحؿ ؾٔؽ اهلل بٚرك :افنٔخ

 .واحدة ؾقاحدة ـثراً،

 أجقبٜ مـ ـثراً  مْٓٚ تٖخذ وفًِؽ افَٚظدة، ًٕىٔؽ ٕحـ: حٚل ـؾ ظذ

 .أحٍيف مل وبًوف حٍيتف وبًوٓٚ وجٓتٓٚ، افتل إشئِٜ

م ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ»: افًالم ظِٔف ؿقفف  .شحرا

 ادًُرة، احٚدة مـ مخًقن احٚئٜ يف احٚء، مـ فس هْٚك ـٚن إذا: مثًٚٓ  ٕيب

 مخًغ، بٚحٚئٜ افُحقل هق افذي اخلِٔط هذا ؾٔف افِس هذا يف بٚفُحقل، وئًّٓٚ

 افَِٔؾ، مْف ذب فق فُـ مًُراً، صٚر ـحقل، زايد مٚء مـ ترـٛ احٚء هذا صٚر

 يهٌح حْٔئذ بف يًُر ظٚدة اإلًٕٚن يؼبف افذي مَدار مْف ذب فق فُـ يتٖثر، مٚ

 يف مخس يف احٚء مـ فس ظْدك هْٚك ـٚن فق فُـ حرام، افؼاب هذا مـ افَِٔؾ

 هذا يًُر، وٓ يتٖثر ٓ ـِف، افِس هذا صٚرب ذب فق افُحقل، مـ مثالً  احٚئٜ

 هْٚ؟ إػ واوح حالل، ذبف يُقن

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ؾٔف ؾٔهٛ احٚء، مـ افِس هذا إػ يٖيت أن فًِِّؿ جيقز هؾ: ٕٖيت ًٕؿ :افنٔخ

 هذا أو افًٚئؾ هذا جتًؾ ٓ جرامٚت اخلّس هذه أنف بحجٜ ـحقل، جرامٚت مخس

 احٚدة ظْدك يُقن أن جيقز ٓ ٕنؽ مل؟ جيقز، ٓ: اجلقاب مًُراً؟ احٚء مـ افِس

 هذه ادًُر ترـٔٛ ؾًِّٜٔ افُحقل، مٚذا؟ هل وافتل اخلّر، أم هل افتل ادًُرة

 ـام افٌحر شٚحؾ ظذ وٕحـ افٔقم، ؿِْٚ وفذفؽ اإلشالم، ديـ يف جتقز ٓ ظِّٜٔ

 يف تقجد افتل إدويٜ هذه: ؿِْٚ ضقياًل، ادقوقع هذا يف تُِّْٚ دـتقر تًِؿ

 مخس افُحقل ًٌٕٜ ظِٔٓٚ ومُتقب افُحقل ؾٔٓٚ أـثرهٚ وربام افٔقم، افهٔدفٔٚت
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 أم ـٚن شِٔامً  افنٚرب ذهبٚ فق ـثرهٚ ـٚن إن إدويٜ هذه: َٕقل ٕحـ فٔقر، ظؼة

 مًَِٜ، يٖخذ هق أنف وفق مًُر، ٕنف افؼاب: هذا اشتًامل جيقز ؾال ر،يًُ مريوًٚ 

م ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ»: افًٚبؼ احلديٞ مًٍقل يٖيت هْٚ  .شحرا

 يًُر ٓ اإلًٕٚن مْف ذب مٓام افدواء هذا يف افُحقل ًٌٕٜ ـٕٚٝ إن أمٚ

 فُـ رء، هذا يًُر، ٓ أنف دام مٚ ـثراً، مْف ذب وفق افدواء، هذا ذب ؾجٚئز

 جرامٚت مخس احٚء مـ افِس يف يهٛ دـ بٚفًٌْٜ: إًٍٓٚ  ذـرتف ممٚ صٌٔف آخر رء

 : َٕقل ـحقل،

 مـ افًٚبؼ افتٍهٔؾ ظذ ذظًٚ  ادٌَقل افًْٛ هذه ؾٔٓٚ افتل إدويٜ هذه

 افؼاب، هذا مثؾ أو افًالج، هذا مثؾ يرـٛ أن ادًِؿ فِهٔدل جيقز ٓ افُحقل،

 يرـٛ أن ادًِؿ افهٔدل أراد ؾِق جدًا، ٕدر ؾٔام إٓ افسـٔٛ ظـ اشتٌْقا  شإَىٚع»

 دار يف يُقن أن يٌٌْل ٓ افُحقل ٕن جيقز: ٓ هذا ـحقًٓ، ؾٔف ويهٛ دواًء،

 ٕن واوح: أمر وهذا يهًْف، أن وٓ ينسيف أن جيقز وٓ ادًِؿ ُمؾ يف مًِؿ،

 ومًتكهٚ، وظٚسهٚ صٚرهبٚ: ظؼة اخلّرة يف اهلل فًـ»: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل

 .آخره إػ ش...وصٚرُّيٚ وبٚئًٓٚ إفٔف وادحّقل وحٚمِٓٚ

 ويهٛ ُمِف، يف دواءً  يرـٛ أن يريد افذي فِهٔدل دواءً  يرـٛ أن يريد ؾٚفذي

 بًض مـ ادًُر يَىر أن بًٍْف يهًْف أن إٕام اثْغ مـ واحد ادًُر، افُحقل ؾٔف

 احلديٞ، يف دخؾ جٚهزاً  اصساه ؾ٘ن جٚهزاً، ينسيف أن وإمٚ افثامر، بًض أو اخلي

 بٔده دواءً  يرـٛ أن فًِِّؿ جيقز ٓ فذفؽ احلديٞ، يف دخؾ بًٍْف ظكه وإن

 .افُحقل ؾٔف ويهٛ

ه إذا أمٚ  هذا مـ افُثر جتًؾ ٓ ؿِِٜٔ ؾٔف افُحقل ًٌٕٜ وـٕٚٝ جٚهزاً  اصسا

 شٗال ظـ اجلقاب إػ يقصِْٚ هذا جٚئز، افَِٔؾ وأن جٚئز هذا يًُر، افؼاب

 .زايد افدـتقر

 بٖس وٓ افًْْٚع اشتًامل مـ بٖس ٓ افُحقل مـ ًٌٕٜ ؾٔف: تَقل مثالً  افًْْٚع
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 افًْْٚع افهٔدل اشتًامل ـٚن إذا فُـ بًوٓؿ، يًٍؾ ـام افنٚي يف وصٌف ذبف مـ

 هذا ـحقل، إػ افًْْٚع مـ افًهر يتحقل بحٔٞ افًك ظدم بىريَٜ افُحقل بدل

 .جٔد ذظل وخمرج ضٔٛ، أمر

 .افذـر يف افًٚبؼ ادحيقر ؾٖٔيت ـحقل، إػ وٕحقفف ًٕك أن أمٚ

 .تًَٔٛ يف :مداخِٜ

 .تٍوؾ :افنٔخ

: أحدمهٚ ـحقل: افتخهص أهؾ يَقفقن ـام افُحقل مـ ٕقظغ يف :مداخِٜ

 حرام؟ يًتز افتٚم هذا ؾٓؾ... .افتٚم ؿِٔؾ: يًْل افتٚم هؾ تٚم، ؽر وأخر مًُر

 مثاًل: يًتقيٚن ؾال افًْد صحٔح افَْؾ وـٚن تَْؾ، ـام إمر ـٚن إذا :افنٔخ

 .يًُر افذي افُحقل ظـ حديثْٚ وٕحـ ادًُر، ؽر وبغ ادًُر بغ تٍرق ٕنؽ

: ؾ٘ذاً  بًُّر، وفٔس افتٚم هق بًد، اشّف حٍيٝ مٚ افذي أخر افْقع ـٚن إذا

 .ادقاد مـ مٚدة ـٖي أن صدده يف يدخؾ ٓ

 يف حتؼ وٓ ادخدرات، زمرة يف حتؼ ممٚ أحًـ تًِّقن ـام أمقر: مثالً  يف

 مًٚمِٜ تًٚمؾ وٓ ادًُرات، مًٚق تًٚق ٓ ؾٚدخدرات ادًُرات، زمرة

 ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ»: افًٚبؼ احلديٞ ظْدٕٚ ادًُرات يف ٕنف ادًُرات:

م  .شحرا

 يقجد ٓ حرام، ؾَِِٔف ـثره خدر مٚ: أي افْص ـٓذا ادخدرات يف ظْدٕٚ فٔس

 ؾٓق ادخدر، هذا مـ رض مٚ: َٕقل أن يُّـ هْٚ وإٕام أبدًا، هذا مـ رء ظْدٕٚ

ر وٓ رضر ٓ»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف ظذ اظتامداً  احلرام  .شرضا

 حُّف مْٓام فُؾ وًٕىل ادًُر وبغ ادخدر، بغ ٍٕرق أن ؾٔجٛ وفذفؽ

 .بف افالئؼ

 مْف ذب فق: أنٝ تَقل افدواء يف افذي افُحقل ؿِٔؾ أن صٔخ يٚ :مداخِٜ
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 شْـ يف حديٞ هْٚك فُـ ادقجقد، افَِٔؾ هذا ذب ؾٔجقز أشُره ومٚ ـثراً 

 ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل شٖل افهحٚبٜ أحد أن ظِٔؽ مر ـٚن إن بهحتف أدري مٚ ؿىْل افدار

ش اهلل رشقل يٚ احٚء ـم بقء رهُٕث: »فف ؿٚل ثؿ يًُر ؾٔف افؼاب مـ ٕقع ظـ

 هذه بٍْس ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل هؾ شحرام مًُر ـؾ»: ؾَٚل احٚء مـ بقء رهُٕث: يًْل

 ًٌٕتف، خيٍػ أن بٚحٚء يُثروه أن افهحٚبٜ وأراد ـحقل، ؾٔف هذا أن دام مٚ افروايٜ

 .افُحقل مـ ؿِٔؾ ؾٔف افذي هذا افدواء مثؾ خِٔط صٚر: يًْل

 .شٗافؽ ظذ اجلقاب أخذت أنٝ ؾٔؽ اهلل بٚرك :افنٔخ

 بٚحٚئٜ ؾٔف وصٌٌٝ احٚء، مـ فس ظْدك ـٚن إذا: فؽ ؿِٝ أنْل تذـر أٓ

ً، افِس هذا ؾهٚر افُحقل، مـ واخلًّغ  فؽ ذـرت ثؿ جيقز، ٓ هق ؾَِِٔف مًُرا

 مٚذا؟ مـ جرامٚت ومخس فس، مخس ؾٔف صٌٌٝ احٚء مـ افِس هذا آخر، مثًٚٓ 

 .افُحقل مـ :مداخِٜ

ً، احٚء مـ افِس هذا يهٌح ؾال :افنٔخ ًٚ، يهٌح ٓ ؾٓذا مًُرا م  ظِّٜٔ فُـ حرا

 مٚدة ادًِؿ ظْد يُقن أن يٌٌْل ٓ ٕنف يٌٌْل: ٓ هذا احٚء، يف افُحقل صٛ

 .مًُرة

د أن ؾٔجٛ يهح، مل أو صح شقاء تَقفف افذي احلديٞ  افذي افٍَٓل ادًْك يرا

 .ادًِّغ ظِامء ظِٔف

 .ادخدرات ظـ تًَٔٛ يف :مداخِٜ

 .تٍوؾ :افنٔخ

  (.: .27 : 67/   86/   وافْقر اهلدى)

  (.: .14 : 65/   86/   وافْقر اهلدى) 





 اليت العطْز حكه

 كحْل علٙ حتتْٖ
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 الْحقل؟ وـ ٘سبة عذ حتتقي التل الٌَقر اشتَامل حْؿ

 افُحقل؟ مـ ًٌٕٜ ظذ حتتقي افتل افًىقر اشتًامل حُؿ مٚ: إول :افًٚئِٜ

 مًُراً  شٚئالً  افىٌٜٔ هذه افروائح جتًؾ هذه افُحقل ًٌٕٜ ـٕٚٝ إن :افنٔخ

 إن أمٚ جيقز، ؾال ؾٔف اخلّر ؾًؾ تًٍؾ ظِٔف وادًتٚد فِخّر اددمـ ذبف إذا بحٔٞ

 .ؾٔجقز ؿِِٜٔ افُحقل ًٌٕٜ ـٕٚٝ

 ( 00 : 00: 64/   600/  وافْقر اهلدى)

 الٌَقر وع الْحقل اشتخدام حْؿ

 .افًىقر مع افُحقل اشتخدام حُؿ :مداخِٜ

 يتىِٛ ذفؽ ٕن افقجقه: مـ وجف بٖي جيقز ٓ افُحقل اشتخدام :افنٔخ

 وذفؽ ذفؽ ٕحق أو افثامر أو ادقاد بًض مـ افُحقل هذه اشتخراج: أوًٓ  ويًتِزم

 اخلّقر ٕن ادًُرة: احٚدة أصؾ ظذ بؾ ادًُرة احٚدة ظذ احلهقل أجوًٚ  يًتِزم

 ظغ هل ادًُرة ادقاد وفًٔٝ افُحقل أجزئٓٚ مـ مجًًٔٚ  تًِّقن ـام ادًُرة

 اخلّرة يف اهلل فًـ: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ـٚن وإذا مْٓٚ، جزء افُحقل وإٕام افُحقل

 أم هل افتل افُحقل يًك افذي أوػ بٚب ومـ يًِـ صؽ بال وهق ظٚسهٚ ظؼة

 .اخلّقر

 ٕنف افُحقل: بٔع جيقز ٓ حْٔئذ اهلل صٚء إن إذهٚن يف واوحًٚ  هذا ـٚن ؾ٘ذا

ؤهٚ بًٔٓٚ وبٚفتٚل ظكهٚ جيقز ٓ  يالحيف أن جيٛ أمر هذا واشتًامهلٚ وذا

ًٚ: ادًِّقن  افدـٚترة افًٗال هذا مثؾ يف إحٔٚن مـ ـثر يف ًّٕع ٕنْٚ مجًٔ

 اإلشُٚر أجؾ مـ فٔس افًٌٔرتق يًتًِّقن افُحقل، يًتًِّقن مثالً  وإضٌٚء

 ييْقن ؿد وافذيـ ادرى بًض يٍحهقن حْٔام إجدي تْئػ إمٚ أجؾ مـ وإٕام

 ؾتُقن ذفؽ، صٚبف ومٚ اجلروح بًض يًَّقن أو يًدي بّرض مهٚبقن أهنؿ
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 .أخرى ٕشٌٚب وإٕام فِؼب افُحقل هذه يًتًِّقن ٓ أهنؿ افدظقى

. .افؼع خمٚفٍٜ هق واحد ادقت. .واحد وادقت إشٌٚب تًددت: ؾَْقل

 واحد رء أجؾ مـ تًًٜ حرمٝ واحد رء أجؾ مـ ظؼة اخلّرة يف حرم افؼع

 أو اشٌرتق يًتًِّقن ـثريـ أصخٚصًٚ  أو صخهًٚ  أن ُّيّْٚ مٚ ؾ٘ذاً  افؼب، وهق

 .فُؿ خر إتٓقا : َٕقل ذفؽ افؼب، وهق أجِف مـ حرم مٚ ؽر يف افُحقل

 ( 00: 07: 10/   589/  وافْقر اهلدى)

 واليابقن كحقل عذ حتتقي التل دويةوإ الْقلق٘ٗا حْؿ

 اخلٕزير صحؿ وـ اديٕع

 اشتًامهلٚ؟ حُؿ مٚ افُٚفقٕٔٚ حقل شٗال إفْٔٚ وجف افَريٛ بٕٚمس :افنٔخ

 أن خيِق مٚ ؿِام يًْل مْٓٚ خيِقا  مٚ ؿؾ افتل إدويٜ إػ وجقايب حديثل اشسشؾ

 هذه وظذ افُِقٕٔٚ ظذ احلُؿ مـ إتٓٔٝ أن بًد..ضًًٌٚ ..افُحقل ظـ خٚفٜٔ تُقن

 ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ»: افًالم ظِٔف ؿقفف ظذ اظتامداً  يٖيت مٚ إػ افىٌٜٔ ادؼوبٚت

م  .شحرا

 ادَدار جتًؾ ؾٔف افُحقل ًٌٕٜ ـٚن إذا افدواء افؼاب هذا أو افُِقٕٔٚ هذه

 إذا فُِِقٕٔٚ بٚفًٌْٜ ؾٚفًِٔؿ ادريض، أو افًِٔؿ مْف اإلًٕٚن يتًٚضٚه أن يُّـ افذي

 يًُر، ٓ افدواء ذفؽ ذبف مـ أـثر إذا وادريض آخر، أو احٚء مـ رء مع خٚفىف

ؤهٚ بًٔٓٚ جيقز افُِقٕٔٚ تِؽ ؾحْٔئذ يتٖثر وٓ  ذفؽ وـذفؽ واشتًامهلٚ، وذا

 فنٚربف، مًُر وافؼاب افُِقٕٔٚ مـ ـؾ مـ افُثر ـٚن إذا أمٚ افدواء، أو افؼاب

ؤه وٓ بًٔف ٓ جيقز ٓ ؾحْٔئذ  يف أن ٕحـ مٚ إػ أتٔٝ هذا بًد اشتًامفف، وٓ ذا

 ًٌٕٜ ـٚن وفق يده، يف افُِقٕٔٚ يهْع أن فًِِّؿ جيقز أنف يًْل ٓ هذا فُـ صدده،

 دواءً  يرـٛ أن ادًِؿ فِىٌٔٛ جيقز أنف يًْل وٓ ؿِِٜٔ، افُِقٕٔٚ هذه يف افُحقل

 إمٚ افُحقل؟ هبذه يٖيت أجـ مـ أول يًتِزم هذا ٕنف ؿِِٜٔ: بًٌْٜ وفق ـحقل، ؾٔف
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 يف هق ـام جيقز ٓ وذاك جيقز ٓ وهذا جٚهزة، ينسُّيٚ أو بًٍْف، هق يًكهٚ أن

 .شظؼة اخلّرة يف اهلل فًـ»: احلديٞ

 تٖتْٔٚ حْٔام إدويٜ وهذه افُِقٕٔٚ، هذه: أن أؿقل أن أريد أنٚ افذي هذا

 .أوربٚ مـ جٚهزة

 اجلقاب، ظرف وؿد يًُر ٓ أو ـثرة يًُر افثٚبٝ بٚدْيٚر إفٔٓٚ ْٕير ؾْحـ

 أن حْٔئذ يَتيض افهْع هذا ٕن صًْٓؿ: ٕهْع أن فْٚ جيقز أنف يًْل ٓ هذا فُـ

 فٌرٕٚ، مًكة ٕنسي أن أو ًٕك أو بٖجديْٚ ًٕك أن إمٚ ساحٜ، ادحرم يف َٕع

 تٌغ إذا شظؼة اخلّرة يف اهلل فًـ»: افًالم ظِٔف ؿقفف ظّقم يف داخؾ ذفؽ وـؾ

 وـٚفُِقٕٔٚ افٍُٚر، صًْف افذي ـٚفدواء افهٚبقن افهٚبقن، إػ ًٕقد هذا فُؿ

 افؼيًٜ وقء ظذ وٕدرشٓٚ افْتٔجٜ هذه إػ ْٕير ٕحـ افٍُٚر صًْتٓٚ افذي

ًٚ، بٕٔٚف شٌؼ ـام هبٚ افالئؼ احلُؿ وًٕىٔٓٚ اإلشالمٜٔ،  ٕهْع أن ٕريد حْٔام فُـ إٍٓ

 .ذظٜٔ خمٚفٍٜ ٕرتُٛ ٕنْٚ هؿ: صًْقا  ـام ٕهْع أن جيقز ٓ ؾْحـ هؿ، صًْقا  ـام

 ادٔتٜ، صحؿ أو خْزير صحؿ أخذوا أوئلؽ اجلقاب، فُؿ اتوح أطـ هْٚ

ءً  أو اجلٌْٜ يف شقاءً  ـًْك وأدخِقهٚ  هذا ذٕٛ، افٍُر بًد فٔس هذا بٚفهٚبقن شقا

 اإلشالمٜٔ افؼيًٜ وقء ظذ درشْٚه ٕحـ ادرـٛ هذا أو هذه ؾٚحلهِٜٔ ظِّٓؿ،

 بٖنف جزم ظْدٕٚ فُـ ذظٝ، ـام فِجٌْٜ بٚفًٌْٜ تقؿػ أن ظْدٕٚ واهلل: مثالً  وؿِْٚ

 أخرى، ظغ إػ حتقل ؿد ادٔٝ احلٔقاين أو اخلْزيري افنحؿ هذا فِهٚبقن بٚفًٌْٜ

ٌر، افؼع حُؿ يف افتحقل ؾٓذا ِٓ  هق افتحقل أن ضًًٌٚ  ظُِّؿ يف هذا أطـ مى

 صحؿ أو اخلْزير صحؿ ظغ تىقر وؿد يٖتْٔٚ افذي افهٚبقن هذا ؾحْٔئذ ر،مىٓ

ًٚ  ًٕتًّؾ ؾْحـ أخرى، حََٜٔ وأخذ ادٔٝ، احلٔقان  ٓ ٕحـ فُـ ضٚهراً، صٚبقٕ

 .بٕٔٚف شٌؼ حٚ افْقع هذا ٕرـٛ أن فْٚ جيقز

 بغ أمٔز أنْل بٚفذات افهٚبقن مقوقع أن أرى افذي أنٚ أدري مٚ :مداخِٜ

 ـِف يزـك مل أو زـل ءشقا  اخلْزير واخلْزير، زـل فق مٌٚح أصِف مٔٝ حٔقان صحؿ
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 .وصًره وجِده وصحّف وحلّف ظيّف مرؾقض

 .ؾٔؽ اهلل بٚرك افْتٔجٜ يف فُـ صحٔح :افنٔخ

 .ظْٔف ُمرم بٖصؾ ُبِدءَ  إٕام حتقل فق وحتك :مداخِٜ

 :.إذاً  حتقل، فق حتك: ؿقفؽ ٕير ؾٔف افًىػ هذا ٓ :افنٔخ

 .أؿقفف أنٚ هذه :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 افذي احلٔقان بْٔام ـِٜٔ افؼع يف ُمرم بٖمر بدء ؾٕ٘ام حتقل فق: أؿقل أنٚ :مداخِٜ

 .يزـك مل أنف بًٌٛ حرم إٕام دهْف ٍٕؼ

م فُْف مًِٔش :افنٔخ  .حٚل ـؾ ظذ حرا

 ... .افًغ ؾتحقيؾ :مداخِٜ

 افهالة ظِٔف ؿقفف إػ أن مًل إير. ؾٔؽ اهلل بٚرك ؾرق يف مٚ :افنٔخ

 ـٚن ضٓر افذي اإلهٚب هذا بٖن ٕص هذا شضٓر ؾَد دبغ إهٚب أجام»: وافًالم

 .ٕجًًٚ 

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ظٌٚرة ًِٕؾ أو ًٍِٕػ أن أردٕٚ إذا افتًٌر صح إذا أردٕٚ إذا ؾ٘ذاً . ضٔٛ :افنٔخ

 افًْٔٚت ؾٔف حتقفٝ ٕنف بٚفدبٚغ؟ افْجس اإلهٚب هذا تىٓر حٚذا ًِٕؾ أن أخرى

 إػ افْجس حتقل فذفؽ ضٓر، ؾَد هق وفذفؽ آخر، رء إػ ٕجًتف ـٕٚٝ افتل

 .ضٚهر

 ًٍٕف؟ اإلهٚب :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 ٕجٚشٜ؟ بف أن أم ٕجًف ـٕٚٝ ظْٔف :مداخِٜ
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 حرام ؾٓق أشد أو مثالً  ّٕر حٔقان مثالً  أخذٕٚ فق: يًْل ٕجس هق ٓ :افنٔخ

ًٚ  وجدٕٚه أـِف  ـام افدبٚغ فُـ وُمرم ٕجس ؾٓق ودبٌْٚه، جِده وأخذٕٚ شِخْٚه مٔت

 .شضٓقره دبٚؽف»: أخر احلديٞ يف ؿٚل

 افّْر َٕقل حٚ هذا يًْل وٕجس ُمرم بغ افتدفٔس مـ أخٔس: يًْل :مداخِٜ

 إمريـ؟ بغ ؾرق يف ؾٓؾ أـِف، ُمرم افّْر أو ٕجس

 مٚذا؟ وـقٕف ُمرم ـقٕف بغ :افنٔخ

 مثاًل؟ ٕجس أو :مداخِٜ

 .جيتًّٚن مهٚ :افنٔخ

 ادقت؟ ظْد جيتًّٚن :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 ادقت؟ ؿٌؾ :مداخِٜ

 .ادقت ؿٌؾ وفٔس ادقت ظْد وبحثْٚ :افنٔخ

 ُمرم؟ وإٓ ٕجس جِده ادقت ؿٌؾ :مداخِٜ

 .حلّف مثؾ :افنٔخ

 .ُمرم :مداخِٜ

 ؟افًالم ظِٔف ؿقفف إًٍٓٚ  ؿِٝ ـام ٕنف هْٚ: يِتَٔٚن وٕجس ُمرم ضًًٌٚ  :افنٔخ

 هذا أن ذفؽ؟ مًْك مٚ شضٓر ؾَد دبغ إهٚب أجام» : افًالم ظِٔف ؿٚل حٚ :افنٔخ

 حُّف؟ يُقن مٚذا بف ادِتهؼ وافِحؿ دبغ ؿد اإلهٚب

 .ٕجس أجوًٚ  :مداخِٜ

 اإلهٚب هذا ٕنف فف: ثّرة ٓ هْٚ تدؿَٔؽ: يًْل وفذفؽ ٕجس، أجوًٚ  :افنٔخ
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 وظْد أـِف حرم ٕجًًٚ  ـٚن وإذا ٕجس،: أجوًٚ  ؾِحّف ٕجس بٖنف افنٚرع حُؿ افذي

 مـ بدأت أنٚ وفذفؽ ٕجس، ُمرم ـؾ فٔس وافًُس ُمرم ٕجس ـؾ: ؿٚظدة افًِامء

 اإلهٚب هذا ٕن ثؿ واوح؟ شضٓر ؾَد دبغ إُّيٚب أجام»: افًالم ظِٔف ؿقفف ظْد

 .ٕجس

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 فْٚ وحؾ أـِٓٚ، فْٚ حؾ ذبحْٚهٚ جئْٚ حٜٔ ًٕجٜ بغ مثالً  ؾرق ؾثّٜ :افنٔخ

 .ؾِٔدبغ ضري مدي وهق اشتًامفف يُّـ ٓ اجلِد هذا فُـ جِدهٚ أجوًٚ 

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 يىٓر  شإَىٚع... » حيؾ وٓ أـِٓٚ، حيؾ ٓ ُتقت حْٔام افًْجٜ هذه :افنٔخ

 .بٚفدبٚغ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .ًٕجٜ: إوػ: أن بهقرتغ أتْٔٚ ٕحـ ْٕتَؾ أن. ضٔٛ :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

ًٚ، يٌَك مرة مٚئٜ ذـٔتف فق افذي احلٔقان إػ ٕٖيت أن :افنٔخ  .هق ـام يٌَك ُمرم

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ظِٔف ؿقفف يٖيت هْٚ ضٚهر؟ أم ٕجس أهق احلٔقان هذا جِد حُؿ مٚ ترى :افنٔخ

: ؾ٘ذاً ... .ٕجٌس  ؾِحّف بٚفدبٚغ يٌىؾ اجلِد هذا شضٓر ؾَد دبغ إهٚب أجام»: افًالم

 .وافتحريؿ افْجٚشٜ: افهٍتٚن اجتًّٚ هْٚ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 يُقن ٓ ظْٔل ٕجس ؾٓق أـِف ؾٔحرم ُمرم اخلْزير اخلْزير، إػ ٕٖيت :افنٔخ

 أن بغ ٍٕرق أن ًٕتىٔع مٚ ؾحْٔئذ ضٓقره، دبٚؽف ؾ٘ن ودبٌْٚه جِده ؾٖخذٕٚ ضٚهر،

 افّْر افنحؿ ذاك مـ أو اخلْزير افنحؿ هذا مـ هق افهٚبقن مقاد يف افدخٔؾ يُقن
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 هذا وظذ وٕجس، حرام وهذا وٕجس، حرام هذا ٕن ذفؽ: ٕحق أو إشد أو مثالً 

 صحؿ حلؿ أخذه أنف افهٚبقن ظِّٜٔ ابتداء إػ ْٕير ٓ ٕحـ بٖنْٚ: أظِؿ واهلل يتٌغ

 إٕام»: ادْٚشٌٜ هذه مٚ ؽر يف يَٚل وـام افْٓٚيٜ إػ ْٕير ٕنف ُمرم: وهذا خْزير

تٔؿ إظامل  .شبٚخلقا

 احلديٞ يف اختٍِقا  افٍَٓٚء بٖن افتذـر مع فٍَِٓٚء مثًٚٓ  ٕيب أن ٕحـ

 وبخٚصٜ ادحرمٜ احلٔقإٚت مثالً  ينّؾ هؾ شضٓر ؾَد دبغ إهٚب أجام»: افًٚبؼ

 ظّقم يف افُِٛ أدخؾ مـ: مْٓؿ. وؿٔؾ ؿٔؾ ـٚفُِٛ؟ وبخٚصٜ ظٍقاً  ـٚخلْزير

 أوػ، بٚب مـ اخلْزير يًتثْل افُِٛ اشتثْك افذي وهذا اشتثْٚه، مـ ظّقم احلديٞ

 يف ؿٚل حٚ: ؾٖؿقل أظقد ٜ،فألم تقشًٜ ذفؽ يف ؾهؾ ومٚ ظّؿ احلديٞ فُـ

 مـ ادًِقمٜ افىًٌٜٔٔ بٚفًقامؾ افهحراء هذه يف ؿٔس ضٚهر افتحقل بٖن ٜافٍىًٔ

 تْير أنٝ ممِحٜ إػ ٜافٍىًٔ هذه حتقفٝ ذفؽ وٕحق وافنّس وإمىٚر افريٚح

: مثالً  ؽرك مِح أنف إٓ تنًر مٚ ضًامً  تذوؿٓٚ مِح أهنٚ إػ تدري مٚ ٕيراً  أن إفٔٓٚ

 مِح إػ افًقامؾ تِؽ ؾتحقفٝ افٍىّٜٔ ـٕٚٝ هذه أن إرض تِؽ ابـ بٖنف يدري

 يًِؿ هق ذفؽ مع حالل فف هق ـام حالل فؽ هق ادِح هذا أهنٚ... .بْٔف ؾرق يف مٚ

 خْزير: أصِف ادِح هذا إخرة افهقرة إػ ْٕتَؾ إصؾ، تًِؿ ٓ وأنٝ إصؾ

ًٚ  صٚر ثؿ حرام أصِف يف هق ظِتٚن ومٔتٜ  اخلْزير هذا بًض، ؾقق بًوٓٚ ؾيِامت مٔت

ًٚ، افُٔامئل افتًٌر ظذ آخره إػ وحََٜٔ وذوؿًٚ  ضًامً  مِح إػ حتقل  إػ تْير أنٝ ُتٚم

 خيٚفٍؽ: أن يًتىٔع ٓ ذاك حالل وهق ضٚهر وهق مِح هذا: ؾتَقل افْتٔجٜ هذه

تٔؿ إظامل ٕجس، واخلْزير خْزير أنف احلٔقان هذا أصؾ يًِؿ ٕنف  .بٚخلقا

 ظْدٕٚ ٕحـ بف، مٍُِقن ٕحـ افذي ؾٓذا وافىٓٚرة، احلؾ هق اخلُٚتٜ دامٝ ؾام

 ـّٔٔٚئٜٔ مٚ وبىريَٜ ٕجٚشٜ جٚبقا  بٖهنؿ هٛ فف، ؾًِقه مٚذا ْٕير مٚ افهٚبقن هذا

 إػ ْٕتير ٕحـ آخره، إػ ومًىر ومىٓر ادىٔٛ افهٚبقن إػ دؿٔؼ بٍـ حقفقهٚ

 إػ بٚفْير مٍُِغ فًْٚ إمر، ابتداء إػ ْٕير أن أبداً  مٍُِغ وفًْٚ افْتٔجٜ هذه

 ذفؽ ٕن افْتٔجٜ: هذه ٕهْع أٓ مٍُِقن ٕحـ فُـ افْتٔجٜ، هذه أمٚم إمر ابتداء
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 ُمرم، وهق اخلْزير حلؿ مـ افْجٚشٜ إًٍٓٚ  ؿِْٚ ـام اشتًامفف احلرام مقاؿًٜ واؿع يٍُِْٚ

 افُحقل اشتًِّقا  هؿ فُـ جيقز، ٓ ُمرمٜ مثالً  افُحقل اشتًامل جيقز ٓ هذا

 جيقز ٓ حالل ؾٓق مًُراً، وجدٕٚه ؾام افدواء هذا يف ٕيرٕٚ افدواء هلذا ورـٌقا 

 .بف اهلل أديـ افذي هذا حتريّف،

  (.: .11 : 45/   94/   وافْقر اهلدى) 

 كحقل عذ حتتقي التل الٌَقر اشتخدام حْؿ

 ظذ حتتقى افتل وخٚصٜ افًىقر بًض ٓشتخدام بٚفًٌْٜ: افٍٚوؾ صٔخْٚ: د

 هل هؾ افًٌرتق مٚدة يف ؿقفُؿ ومٚ اشتخدامٓٚ، يف حرمٜ هْٚك هؾ افًٌرتق، مٚدة

 .خرا  اهلل وجزاـؿ مٖجقريـ أؾتقٕٚ ضٚهرة؟ أم ٕجًٜ

 اخلّر اخلٌٚئٞ، أم أم افؼظل احلُؿ حٔٞ مـ احلََٜٔ يف هق افًٌرتق :افنٔخ

د يًل مٚء مـ مرـٛ ظـ ظٌٚرة هق: واخلّر: اخلٌٚئٞ أم تًِّقن ـام  حِقة مقا

 شٌٛ هق اخلّر هذا يف ادقجقد احلِق افًُر وٓ احٚء ٓ افُحقل هذه ومـ شُريٜ

 افُحقل بٖن: أؿقل إن ل يهح وفذفؽ افُحقل: هق اإلشُٚر شٌٛ وإٕام اإلشُٚر،

 . اخلٌٚئٞ أم أم هق افًٌرتق أو

 يف ُمرمٚ يُقن أن أوػ بٚب ؾّـ اخلٌٚئٞ أم حرم ؿد وجؾ ظز اهلل ـٚن وإذا

 . اخلٌٚئٞ أم أم ذظف

 افقء ـقن بغ ذظٚ تالزم ٓ أنف افًِؿ ضالب يًرؾف أن جيٛ افذي وفُـ

 . ٕجس ؾٓق ُمرمٚ ـٚن مٚ ـؾ فٔس أي ٕجًٚ، ـقٕف وبغ ُمرمٚ

 وبغ ادحرم بغ افتالزم هذا افؼع يف يٖت مل أي افؼع، ٕٚحٜٔ مـ هذا: أوًٓ 

 ـام ادًِّغ اختالف مع افًْٜ، مـ وٓ افُتٚب مـ ٓ ٕص أي يٖيت مل افْجٚشٜ،

 .شْذـر

 ًٚ  إمجٚع أخرى جٜٓ مـ أصٔٚء حتريؿ ظذ ادًِّغ ظِامء بغ إمجٚع هْٚك: ثٕٚٔ
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 . بْجًٜ فًٔٝ ادحرمٜ إصٔٚء هذه أن آخر

 فذـره، أن جمٚل ٓ تٍهٔؾ ظذ فًِْٚء مٌٚح افرجٚل، ظذ ُمرم افذهٛ: مثالً 

 ارتُٛ ؿد صؽ ٓ ؾٓق ذهٛ مـ خُٚتٚ أصًٌف يف يده يف جيّؾ ـٚن رجالً  أن ؾِق

 يهؾ مل ُمرم، هق حٚ حٚمال صذ فِْجٚشٜ؟ حٚمال صذ ؾٓؾ يهذ، ؾَٚم ُمرمٚ،

 ـقٕف وبغ ُمرمٚ افقء ـقن بغ تالزم ٓ إذن ُمرم، هذا أن مع، فِْجٚشٜ حٚمال

 .ٕجًًٚ 

 حرير، مـ ثقب وظِٔف صذ أو حرير، مـ بًٌٚط صذ رجالً  أن فق: مثالً  ـذفؽ

 حيّؾ وهق صذ ٕنف بٚضِٜ؟ صالتف فُـ افرجٚل، ظذ حرام هق مٚ متًٌِٚ صذ ؾٓق

  ٕجٚشٜ؟

 . افْجٚشٜ وبغ احلرام بغ تالزم ٓ. ٓ :اجلقاب

 شٌؾ ـتٚبف يف اهلل رمحف افهًْٚين اإلمٚم هبٚ جٚء افتل افىريٍٜ إمثِٜ مـ أخرا 

ْٝ ﴿: تًٚػ ؿٚل: ؿٚل وافْجٚشٜ احلرام بغ تالزم ٓ أن فٌٔغ افًالم ؿْ  ُحِرَم ُُ َِْٔ  َظ

ؿْ  ُُ ُٚت َٓ  . أيٜ آخر إػ[ 21:افًْٚء] ﴾ُأَم

 . ٓ بٚإلمجٚع: اجلقاب ٕجًٚت؟ أمٓٚتُؿ ؾٓؾ

 اخلالف يف َٕقل أن يٌٌْل هذا ظذ افتْجٔس، وبغ افتحريؿ بغ تالزم ٓ إذن

 هل إمجٚظًٚ  ُمرمٜ ـقهنٚ مع هل هؾ اخلّر، يف افَديؿ مْذ افًِامء بغ ادًروف

 ظٍقا  افْجٚشٜ مـ رء مْف ؿهد وبدون ادًِؿ ثقب أصٚبٝ إذا أنف بحٔٞ ٕجًٜ؟

 : يَقل مـ ؾّْٓؿ: فًِِامء ؿقٓن تْجس؟ ثقبف أن ذفؽ مًْك اخلّر، مـ رء

 . ٕجًٜ فًٔٝ وفُْٓٚ ُمرمٜ هل: يَقل مـ مْٓؿ وٕجًٜ، ُمرمٜ اخلّر

 افدفٔؾ هق مٚ: يتًٚءل بدفِٔف افؼع حُؿ مًرؾٜ ظذ حريص مًِؿ ـؾ ضًٌٚ

 .حتريّٓٚ؟ مع اخلّر ضٓٚرة ظذ

 أن يٌٌْل ـٚن حٚذا؟ ظِّل، ؽر ؾَٓل، ؽر افًٗال هذا: أوٓ: َٕقل ٕحـ
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 . اخلّر؟ ٕجٚشٜ ظذ افدفٔؾ هق مٚ: افًٗال حيقل

 . افًِامء ظْد أصقفٜٔ ؿٚظدة هذه اإلبٚحٜ، إصٔٚء يف إصؾ ٕن

 إشػ مع وبًوٓؿ افدخٚن، بؼب مٌتذ يهذ رجؾ افدخٚن،: مثال يًغ

 . افخ ادٓرج ادِقن ادذهٛ بٚفٌٚـٔٝ وجٔقهبؿ صدورهؿ بٔزيْقا  افنديد

م افدخٚن هذا فُـ بجٌٔتف، افدخٚن فُـ دخٚن، بٔؼب ظؿ مٚ هق فُـ  حرا

 . ٓ: اجلقاب ٕجٚشٜ؟ حيّؾ هق هؾ جٌٔف، يف وافدخٚن يهذ أن هق فُـ ذبف،

 رائحتف وـٕٚٝ مياً  ـٚن حٚ فُـ ٕجس، أنف دفٔؾ هْٚك وفٔس ٌٕٚت هذا

 فُـ حرام، افدخٚن ؾٓذا افخ:. بجٌٕٚف يهذ وبّـ وبٖصحٚبف بف أجوٚ تي افُرُّيٜ

 . ؾَس ذفؽ وظذ بْجس، فٔس

 شقى دفٔؾ ٓ: اجلقاب اخلّر؟ ٕجٚشٜ ظذ افدفٔؾ مٚ: هق افهحٔح ؾٚفًٗال

 ـٚن ظام مٍُْٜ افْجٚشٜ أن تالزم ٓ إٍٓٚ بْٔٚ وؿد افتحريؿ، مـ افْجٚشٜ اشتِزام

 . ٕجًًٚ  ـٚن حٚ مالزم احلرام فُـ ُمرمٚ:

 ظذ تدل افتل إحٚديٞ بًض َٕدم ٕحـ وافتٍْؾ افتىقع: بٚب ؾّـ ذفؽ مع

 . ٕجًٜ ؽر ؾٓل حرمتٓٚ مع اخلّر أن

 أزؿٜ يف ب٘راؿتٓٚ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أمر حرمٝ حْٔام اخلّر أن: مثال ذفؽ مـ

 وإٕام.. افخ مزؾتٜ مًٌدة أن هل ـام تُـ مل يقمئذ افىرق أن ًِٕؿ وٕحـ اددٕٜٔ،

 حٚ ـذفؽ قل،شٔ إػ بّىر إرض تِؽ تتحقل مٚ نؾنظٚ تراب مـ ـٕٚٝ

 افتحريؿ يًؿ أن ذفؽ مـ وافن ادديْٜ، أزؿٜ يف اخلّر أراق افًالم ظِٔف افرشقل

 أن ؾًِّٔقن اجلٚهِٜٔ، يف اخلّر بًّٚؿرة ِغمٌت ـٕٚقا  افذيـ افْٚس أوئلؽ ٍٕقس بغ

 . ُمرمٜ أصٌحٝ ادديْٜ أزؿٜ يف ُتق افتل اخلّر هذه

 جيقز وأنف وافًْٚء، افرجٚل بًْٚل تتًِؼ ذظٜٔ أحُٚمٚ هْٚك أن ًِٕؿ ٕحـ

 ًٕٚفُؿ يف صِقا » وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل ـام ًٕٚهلؿ، يف يهِقا  أن مجًٔٚ هلٗٓء

 ادًجد أحدـؿ دخؾ إذا»: افًالم ظِٔف وؿٚل ،شافٔٓقد وخٚفٍقا  خٍٚؾُؿ ويف
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 . شضٓقر هلام افساب ؾ٘ن بٚفساب، ؾِٔدفُٓام أذى مـ ؾٔٓام ـٚن ؾ٘ن ًِٕٔف، ؾَِِٔٛ

 حْٔام افًالم ظِٔف افرشقل ـٚن حٔٞ بذيقهلـ يتًِؼ مٚ بٚفًْٚء، يتًِؼ ويام

 إزاره جر مـ»: وشِؿ آخف ظذ ظِٔف اهلل صذ ؿقفف شّع مـ مجِٜ يف شِّٜ أم شًّٝ

 افًالم ظِٔف ؿٚل. افًْٚء: اهلل رشقل يٚ ؿٚفٝ. شافَٔٚمٜ يقم إفٔف اهلل يْير ٓ خٔالء

 تىٔؾ»: ؿٚل ريح، تٖيت ؿد: اهلل رشقل يٚ ؿٚفٝ. ؽرهٚ أو هل ؿٚفٝ. شصزا  يىِـ»

 إحدإٚ اهلل رشقل يٚ: أخرى آوٕٜ يف شٗال جٚء إرض، ظذ جتره أي. شآخرا  صزا 

 فق افىريؼ هذه ؾ٘ذن. شبًده مٚ يىٓره»: افًالم ظِٔف ؿٚل. افْجٚشٜ ظذ بذيِٓٚ ُتر

 افًْٚء وذيقل وافًْٚء افرجٚل ًٕٚل ظرض افرشقل أن مًْك بْجًٜ اخلّر ـٕٚٝ

 . فِْجس

 ٕجًٜ اخلّر بٖن إفٔف أوحك ؿد اهلل ـٚن فق ذفؽ فًٍٔؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن ؾام

 . ُمرمٜ هل ـام

 ظِٔف ٕزل حٚ وشِؿ وآخف،ظِٔف اهلل صذ افٌْل أن: أووح وهق افثْل افدفٔؾ

ْؾ ﴿: أيٜ آخر يف وؿٚل اخلّر حتريؿ َٓ قنَ  َأنْتُؿْ  َؾ ُٓ  [. 94:احٚئدة﴾ ]ُمَْت

 .رب يٚ إتْٓٔٚ: اخلىٚب بـ ظّر ؿٚل

 (00: 15: 44/   718/  وافْقر اهلدى)

 لْحقل ادتًٕٔة بالْقلق٘ٗا التٌٗب حْؿ

 فُـ بٚفُقفقٕٔٚ، افتىٔٛ بّْع ؿديامً  مىقفٜ ؾتقى فُؿ شًّٝ ـْٝ :مداخِٜ

 أن مع بٚجلقاز، ؾٖؾتٔؿ افنٌٚب بًض شٖخُؿ ظامن، يف ـْٝ حٚ إخرة ادرة يف

 بٚفًٌْٜ ٍّٕٓف رء هْٚك ؾٓؾ جدًا، ومنددة مىقفٜ ـٕٚٝ بٚدْع افتل إوػ افٍتقى

 إوػ؟ افٍتقى ظـ فِرجقع

 .افتٍهٔؾ هق وإٕام افٍتقى، ظـ رجقع ٓ :افنٔخ
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 ٓ ؿِِٜٔ افُحقل ًٌٕٜ ـٕٚٝ إذا ؾٔام ُمِف اجلقاز ُمِف، فف وادْع ُمِف، فف اجلقاز

 يف افُحقل ـٕٚٝ إذا أمٚ جيقز، احلٚفٜ هذه ويف مًُرة، مْٓٚ افُثر افُقفقٕٔٚ جتًؾ

 أو مْٓٚ افُثر اشتًامل جيقز ؾال شُر، ذهبٚ مـ أن بحٔٞ ـثرة ًٌٕتٓٚ افُقفقٕٔٚ

 .افَِٔؾ

 ...مثالً  يًْل افزجٚجٜ ظذ بٚدُتقب هذا وًٕرف :مداخِٜ

 فُـ ادًُرات، بؼب ادٌتِقن يًرؾف وؿد ادىروق، افًٚم افًٌٔؾ هذا :افنٔخ

 ًٌٕٜ تُقن ادًُر اخلّر أن افُّٔٔٚء، ظِامء بًض مـ شًّْٚهٚ افتل افَٚظدة

 بٚحٚئٜ ؾٔٓٚ افُحقل ًٌٕٜ افُقفقٕٔٚ ـٕٚٝ ؾ٘ذا مثاًل، وظؼيـ مٚئٜ ؾٔٓٚ افُحقل

 اددمْغ بًض ظـ ًًّٕف افذي وافقاؿع اخلّر، مـ أذ ؾٓل ؾهٚظداً  واخلًّغ

ًٚ، اخلّر ؾٔٓٚ حترم افتل افًربٜٔ افٌالد بًض يف  إفٔٓٚ، فِقصقل شٌٔالً  جيدون ؾال ظِْ

 ؾًٔٚؿروهنٚ افًقائؾ، مـ رء مع افُقفقٕٔٚ خِط إػ يِجئقن هؿ ؾحْٔئذ

 .اخلّر مَٚم وئَّقهنٚ ويؼبقهنٚ،

 افذي آختهٚر ٕن إفٔف: أذت افذي افتٍهٔؾ بغ تًٚرض هْٚك فٔس: ؾ٘ذاً 

 .وّْف مـ هق ذـرتف

 (00 : 00 : 61/ 181/وافْقر اهلدى)

 



 قائنًا الصسب حكه
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 يستّئ أن فَٓٗف قائاًم  ذب وـ أن فٗف الذي احلديث صحة عدم

 ٕز ؾّـ ؿٚئام، مُْؿ أحد يؼبـ ٓ[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

 .افٍِظ هبذا مُْر .شؾًِٔتَكء

 ؽر ظـ حديٞ، مٚ ؽر يف ؿٚئام افؼب ظـ افْٓل صح وؿد [:اإلمٚم ؿٚل] 

 بٚٓشتَٚء، إمر وؾٔف افٍِظ، هذا بٌر فُـ هريرة، أبق ومْٓؿ افهحٚبٜ، مـ واحد

. ُمٍقظ ؾًٚئره وإٓ احلديٞ، مـ ادًتُْر هق ؾٓذا افًْٔٚن، ذـر ؾٔف فٔس فُـ

 ش.477» رؿؿ حتٝش افهحٔحٜ إحٚديٞ» يف أوردتف وفذفؽ

 (125/ 2) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 قائاًم  الرشب وٓ السّاء، فؿ وـ الرشب جيقز ٓ

ه مـ افؼب يف رخص»  .مُْر .شإداوي أؾقا

 ظـ احلذاء خٚفد روايٜ مـ ثٌٝ أنف احلديٞ هذا وًػ يٗيد وممٚ [:اإلمٚم ؿٚل]

 افٌخٚري أخرجف .شافًَٚء يف مـ افؼب ظـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل هنك» :ؿٚل ظٌٚس ابـ

 وأخرجف .وؽرمهٚ ش412/4ش »افٌُر ادًجؿ» يف وافىزاين شأوربٚ ضٌع - 1/17»

 ؾؿ مـ افؼب جيقز ؾال .اخلدري شًٔد وأيب أجوٚ هريرة أيب حديٞ مـ افٌخٚري

 ظع دخؾ» :ؿٚفٝ ـٌنٜ حديٞ يف ـام فًذر إٓ ؿٚئام، افؼب جيقز ٓ ـام افًَٚء

 أخرجف .شؾَىًتف ؾٔٓٚ إػ ؾَّٝ ؿٚئام، مًَِٜ ؿربٜ يف مـ ؾؼب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 .افًذر ظذ ُمّقل وٕحقه ؾٓذا .صحٔح حًـ حديٞ :وؿٚل ش4/116» افسمذي

 (.470/ 1) افؤًٍٜ افًًِِٜ





 مً الصسب عً اليَٕ

 القدح كشس
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 الّدح كرس وـ الرشب عـ الٕٖل

 .شافَدح ـن مـ يؼب أن هُنل»: ؿٚل هريرة أيب ظـ

 ٓ ٕنف ظْف هنك وإٕام مْف، افُن مقوع أي»: إثر ابـ ؿٚل [:اإلمٚم ؿٚل]

 مقوًٓٚ ٕن: وؿٔؾ. ويديف ثقبف ظذ احٚء إهٛ وربام ظِٔٓٚ، افنٚرب ؾؿ يتامشؽ

 افنٔىٚن، مًَد أنف احلديٞ فٍظ يف جٚء وؿد اإلٕٚء، ؽًؾ إذا افتٚم افتْئػ يْٚفف ٓ

 . شافْيٚؾٜ ظدم بف أراد وفًِف

 ـٕٚٝ إذا ييٓر إٕام إول ادًْك ٕن أوػ، إخر ادًْك هذا وفًؾ: ؿِٝ

 إلضالؿٓٚ مْٚشٛ ؽر وهق ؾٔف، شافثِّٜ» دًْك حتديد ؾٍٔف وحْٔئذ ـٌرة، افثِّٜ

 افثِّٜ أن جمٓريٚ أن ثٌٝ ؾَد يْٚشٌف، ادذـقر اإلضالق ؾ٘ن أخر، ادًْك بخالف

 اإلٕٚء ؽًؾ وأن افوٚرة، وادُروبٚت اجلراثٔؿ جمّع - ـٌرة أم ـٕٚٝ صٌرة -

 افؼب ظـ احلُٔؿ افنٚرع ؾْٓك ؾٔٓٚ، يزيد ؿد إٕف بؾ يىٓرهٚ، ٓ ادًتٚد افًٌؾ

 ضٌل ؾٚفْٓل. هبٚ ؾٔتٖذى افنٚرب جقف إػ بًوٓٚ مًف يتنب أن خنٜٔ مْٓٚ

 أؿػ ؾِؿ شافنٔىٚن مًَد»: إثر ابـ ذـره افذي افٍِظ وأمٚ. أظِؿ واهلل .دؿٔؼ

 ش. 561» شافؤًٍٜ» يف خمرج وهق شذفؽ مـ يؼب افنٔىٚن ؾ٘ن»: بٍِظ إٓ ظِٔف

 (.127-125/ 5/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ





 األطعن٘ كتاب





 الطعاو علٙ التشنٔ٘
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 الٌَام عذ التسٔٗة صُٗة

 أضًّٝ مهللا: ؿٚل ؾرغ ؾ٘ذا اهلل، بًؿ: يَقل افىًٚم إفٔف ؿرب إذا ـٚن»

 .شأظىٔٝ مٚ ظذ احلّد ؾِِف وأحٔٔٝ، وهديٝ وأؿْٔٝ وأشَٔٝ

 ٓ شاهلل بًؿ» :بٍِظ افىًٚم أول يف افتًّٜٔ أن احلديٞ هذا ويف [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؾٔٓٚ فٔس احلديٞ ـٓذا افٌٚب يف وردت افتل افهحٔحٜ إحٚديٞ وـؾ ؾٔٓٚ، زيٚدة

 وأمٚ افٌدظٜ، بًّْك افٍَٓٚء ظْد بدظٜ ؾٓل حديٞ، يف وردت أظِّٓٚ وٓ افزيٚدة،

 آشتدراك وهق رء ـؾ ؾٔٓٚ: ؾَْقل  .!شؾٔٓٚ؟ صق»: مًروف ؾجقاهبؿ ادَِدون

 ـٚن ؾِق فْٚ، وذظف بف أمرٕٚ إٓ اهلل إػ يَربْٚ صٔئٚ ترك مٚ افذي احلُٔؿ افنٚرع ظذ

 ـزيٚدة إٓ افزيٚدة هذه وهؾ واحدة، مرة وفق فًٍِف رء ؾٔف فٔس مؼوظٚ ذفؽ

 ريض ظّر بـ اهلل ظٌد أنُرهٚ وؿد .احلّد بًد افًٚضس مـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ افهالة

/  4» شفٍِتٚوي احلٚوي» يف افًٔقضل وجزم ،شاحلٚـؿ مًتدرك» يف ـام ظْف اهلل

 محؾ افذي افًٌٛ ظـ اإلجٚبٜ ادَِدون يًتىٔع ؾٓؾ مذمقمٜ، بدظٜ بٖهنٚ ش118

 ظٚدهتؿ هل ـام - ؾٔتّٓف مْٓؿ ادٌٍِغ بًض يٌٚدر ؿد!! بذفؽ اجلزم ظذ افًٔقضل

 ثالثامئٜ بْحق افقهٚب ظٌد بـ ُمّد وؾٚة ؿٌؾ ـٕٚٝ وؾٚتف أن مع! وهٚيب بٖنف -

 أحد ـٚن ؾَد دمنؼ، يف اددارس بًض يف ضريٍٜ بَهٜ هذا ويذـرين !!شْٜ

 يف افقهٚب ظٌد بـ ُمّد حرـٜ ظـ يتُِؿ افْهٚرى مـ ادنٓقريـ إشٚتذة

 ؾَٚل ذفؽ يف أضرى أنف وييٓر واخلراؾٚت وافٌدع فِؼك وُمٚربتٓٚ افًربٜٔ، اجلزيرة

 افًٔقضل، ختىئٜ إػ آخرون يًٚرع وؿد! !وهٚيب إشتٚذ أن ييٓر: تالمذتف بًض

 فٔس مٚ هذا أمرٕٚ يف أحدث مـ»  :ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف وهق مًف وافدفٔؾ !افدفٔؾ؟ أجـ وفُـ

 بٚفٌدظٜ، اخلٚص ـتٚبْٚ يف شْجًّف ممٚ ؽره افٌٚب ويف .ظِٔف متٍؼ. شرد ؾٓق مْف

 .وؾوِف بّْف إُتٚمف فْٚ ئن أن تًٚػ اهلل ًٕٖل

 (461-462/ 4/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ



   تًّٜٔ ظذ افىًٚماف   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 الٌَام عذ التسٔٗة صُٗة

 وـؾ بّْٔٔؽ وـؾ اهلل بًؿ: ؾَؾ أـِٝ إذا ؽالم يٚ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شئِؽ ممٚ

 هل إٕام افىًٚم ظذ افتًّٜٔ يف افًْٜ أن ظذ دفٔؾ احلديٞ ويف [:اإلمٚم ؿٚل]

 بًؿ: ؾَِٔؾ ضًٚمٚ أحدـؿ أـؾ إذا» :مرؾقظٚ ظٚئنٜ حديٞ ومثِف ؾَط شاهلل بًؿ»

 .شوآخره أوفف يف اهلل بًؿ: ؾَِٔؾ أوفف، يف ٕز ؾ٘ن اهلل،

 شافتًّٜٔ صٍٜ يف ورد مٚ أسح هق» :ش166/  9» شافٍتح» يف احلٚؾظ وؿٚل

 مٚ أهؿ مـ افتًّٜٔ صٍٜ»: شإذـٚر» مـ إـؾ آداب يف افْقوي ؿقل وأمٚ» :ؿٚل

 ـٍٚه اهلل بًؿ :ؿٚل ؾ٘ن افرحٔؿ، افرمحـ اهلل بًؿ: يَقل أن وإؾوؾ مًرؾتف، يٌٌْل

  .شخٚصٚ دفٔال إؾؤِٜ مـ ادظٚه حٚ أر ؾِؿ. شافًْٜ وحهِٝ

 يف يثٌٝ مل ؾ٘ذا شملسو هيلع هللا ىلص ُمّد هدي اهلدي وخر» ملسو هيلع هللا ىلص شْتف مـ أؾوؾ ٓ: وأؿقل

 تُقن أن ظـ ؾوال ظِٔٓٚ افزيٚدة جيقز ؾال ،شاهلل بًؿ» إٓ افىًٚم ظذ افتًّٜٔ

 وخر» :احلديٞ مـ إفٔف أذٕٚ مٚ خالف بذفؽ افَقل ٕن! مْٓٚ أؾوؾ افزيٚدة

 .شملسو هيلع هللا ىلص ُمّد هدي اهلدي

 (678-677/ 1/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ



 الطعاو سيً مً





 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   مـ شْـ افىًٚم 
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 جٓقًشا إكؾ السٕة

 ؾْٚوفف ُيىٌخ، حلؿ ؾٔٓٚ أهِف فًٌض بَدر ؾّرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع ـْٝ»

 ش.ؿٚئؿ وهق»: بذـر مُْرش. يتقوٖ ومل صّذ  ثؿ ؿٚئؿ، وهق ؾٖـِٓٚ ـتًٍٚ  مْٓٚ بًوٓؿ

 بقوقح فؽ يتٌغ ؾٕ٘ف يهح، ٓ مُْر احلديٞ أن ظِّٝ وإذا [:اإلمٚم ؿٚل]

ش. ؿٚئؿ وهق افىًٚم يٖـؾ أن فِّرء اإلبٚحٜ ذـر» بَقفف فف حٌٚن ابـ ترمجٜ شَقط

 افؼب بٚب - 1/ إذبٜ - 24» يف أيت ظّر ابـ حلديٞ ترجؿ ذفؽ وبّثؾ

 ؽر ؿٚئامً  إـؾ يف حديٞ يقجد ٓ أنف واظِؿ. مٚؾٔف هْٚك وشٖذـر ،شوإـؾ ؿٚئامً 

 افؼب مـ وأخٌٞ أذ هق: ؿٚل أنف ظْف اهلل ريض أنس ظـ صح بؾ ادُْر، هذا

 يف خترجيف شٌؼ وؿد وؽره،ش مًِؿ صحٔح» يف ـام ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظْف هنك وؿد. ؿٚئامً 

 يدٓن آخران حديثٚن وؿٌِف ،ش477» رؿؿش افهحٔحٜ إحٚديٞ» مـ إول ادجِد

 احلٚرض افًك يف افٍُٚر ابتدع ؾَد هذا، ظرؾٝ إذ .صئٝ إن ؾراجع افتحريؿ، ظذ

ًٚ، مجًًٔٚ  يٖـِقا  أن - وجتزاً  مْٓؿ اشتٌُٚراً  -  ادَٚظد، ظذ اجلِقس تقؾر مع ؿٔٚم

 افتزام وٓ ظْدهؿ، ظِؿ ٓ ممـ أو ادسؾغ، ادًِّغ مـ ـثر ذفؽ يف وؿِدهؿ

 وأمٚ افُراد، ظذ أو إرض، ظذ جِقشًٚ  إـؾ: وافًْٜ .فدُّيؿ وأحُٚمف فِديـ

ًٚ، إـؾ  ؾٔام حتك بّخٚفٍتٓؿ، وُأمرٕٚ هبؿ، افتنٌف ظـ هنْٔٚ وؿد افٍُٚر، ؾًْٜ ؿٔٚم

 ،شادًِّٜ ادرأة جٌِٚب» ـتٚيب آخر يف مٌغ هق ـام - واختٔٚرهؿ، صًْٓؿ مـ فٔس

ًٚ، إـؾ افٌَٔؾ هذا مـ وفٔس. - ؾراجًف  شٖٔيت ـام ظٚدة، فِحٚجٜ يُقن ٕنف مٚصٔ

  .تًٚػ اهلل صٚء إن ظّر ابـ حديٞ ظْد هْٚك بٕٔٚف

 (11-12/ 41/4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 أوشاخ عٖٓٗا كان إذا الٌَام قبؾ الٗديـ غسؾ ورشوعٗة

 ؿقفغ، ظذ افىًٚم ؿٌؾ افٔديـ ؽًؾ مؼوظٜٔ يف افًِامء اختِػ [:اإلمٚم ؿٚل]



   مـ شْـ افىًٚم   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 أبق ذـر ؾَد افثقري شٍٔٚن هٗٓء ومـ يًتحٌف، مل مـ ومْٓؿ اشتحٌف، مـ مْٓؿ

 مذهٛ يف مهٚ وافَقٓن: افَٔؿ ابـ ؿٚل افىًٚم، ؿٌؾ افقوقء يُره ـٚن أنف ظْف داود

 ظذ يُـ مل إذا بام هذا تَٔٔد ويٌٌْل: ؿِٝ .يًتحٛ ٓ أنف وافهحٔح وؽره، أمحد

 مًقغ ٓ هذه واحلٚفٜ ؾٚفًٌؾ وإٓ ؽًِٓام، يًتدظل مٚ إوشٚخ مـ افٔديـ

 ادروذي بُر أيب ظـ اخلالل رواه مٚ حيّؾ وظِٔف بّؼوظٔتف، افَقل ظـ فِتقؿػ

 ـٚن وإن وبًده، افىًٚم ؿٌؾ يديف يًٌؾ أمحد اإلمٚم يًْل اهلل ظٌد أبٚ رأجٝ: ؿٚل

 صحٜ فًدم افتًٌديٜ، إمقر مـ فٔس ادذـقر افًٌؾ أن واخلالصٜ .ووقء ظذ

  .ؾال وإٓ ذع ادًْك وجد ؾحٔٞ ادًْك، مًَقل هق بؾ بف، احلديٞ

 (.142/ 4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 السْقت الٌَام وقت دم إصؾ هؾ

 افًُقت؟ افىًٚم وؿٝ يف إصؾ :مداخِٜ

 ـٚن ومـ افىًٚم، ؽر يف ـٕٚصؾ افىًٚم يف إصؾ أصؾ، يف مٚ ٓ :افنٔخ

 فذاك افًالم ظِٔف ؿقفف هق، هذا فٔهّٝ، أو خًرا  ؾَِٔؾ أخر وافٔقم بٚهلل يٗمـ

 فُْف افىًٚم يف ـالم وهذاش ئِؽ ممٚ وـؾ بّْٔٔؽ، وـؾ اهلل شؿ! ؽالم يٚ: »افًالم

 .خر

 (00:45:65( /1) رابغ ؾتٚوى)



 اللحْو ٍرِ حكه





 اخلٔل حله





 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   حلؿ اخلٔؾ 
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 اخلٗؾ حلؿ أكؾ جقاز

 وأذن إهِٜٔ، احلّر حلقم ظـ خٔز يقم ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل هنك» :اهلل ظٌد بـ جٚبر ظـ

 .شاخلٔؾ حلقم يف

 ظْٓام اهلل ريض بُر أيب بْٝ أشامء روايٜ مـ صٚهد وفِحديٞ [:اإلمٚم ؿٚل]

 .ششبٚدديْٜ» ؾٖـِْٚه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظٓد ظذ ؾرشٚ ٕحرٕٚ» :ؿٚفٝ

 أيب شقى إربًٜ إئّٜ مذهٛ وهق اخلٔؾ، حلقم أـؾ جقاز احلديٞ ويف

 هلذا احلؼ وهق اجلّٓقر، واؾَٚ ؾ٘هنام فهٚحٌٔف خالؾٚ افتحريؿ إػ ؾذهٛ حٍْٜٔ

 أيب حجٜ أن وذـر افىحٚوي، جًٍر أبق اإلمٚم اختٚره وفذفؽ افهحٔح، احلديٞ

 .شواحلّر وافٌٌٚل اخلٔؾ حلقم أـؾ حيؾ ٓ» :مرؾقظٚ افقفٔد بـ خٚفد حديٞ حٍْٜٔ

 ؾُٔػ مْف، أصح هق مٚ خيٚفػ مل إذا بف حيتٟ ٓ اإلشْٚد ؤًػ مُْر حديٞ وفُْف

 افًًِِٜ» يف وظِِف وًٍف بْٔٝ وؿد .ترى ـام صحٔحغ حديثغ خٚفػ وؿد

 ش.4419» رؿؿ شافؤًٍٜ

 (.701/ 1/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ





 البحس مٔت٘





 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   مٔتٜ افٌحر 
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 فٗف حيٗا كان مما البحر دم وات وا ُكؾِّ  ِحؾ  

 جٚء» :يَقل هريرة أبٚ شّع أنف افدار ظٌد بْل مـ وهق بردة أيب بـ ادٌرة ظـ

 افَِٔؾ مًْٚ وٕحّؾ افٌحر، ٕرـٛ إٕٚ اهلل رشقل يٚ: ؾَٚل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إػ رجؾ

 افىٓقر هق» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾَٚل بف؟ أؾْتقوٖ ظىنْٚ بف تقوٖنٚ ؾ٘ن احٚء، مـ

 .شمٔتتف احلؾ مٚؤه،

 مٚت مٚ ـؾ حؾ وهل هٚمٜ ؾٚئدة احلديٞ ويف  :احلديٞ ؾَف مـ [:اإلمٚم ؿٚل]

 ابـ ظـ روي مٚ أحًـ ومٚ احٚء، ظذ ضٚؾٔٚ ـٚن وفق ؾٔف، حئك ـٚن ممٚ افٌحر يف

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل وؿد مٔتتف، ضٚؾٔف إن: ؿٚل احٚء؟ ظذ ضٍٚ مٚ آـؾ: شئؾ أنف ظّر

 مٚ أـؾ ظـ افْٓل وحديٞ ش.618» افدارؿىْل رواه .حؾ ومٔتف ضٓقر، مٚءه إن

  .آخر مقوع يف مٌغ هق ـام يهح ٓ احٚء ظذ مْف ضٍٚ

 (.867/ 1/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 حل وهق السٔؽ صقاء حْؿ

 بنظٜ تَىًٓٚ ؾٓل إشامك صقاء يف تتٍْـ صٔخ يٚ ادىٚظؿ بًض ؾٔف :افًٗال

  تتحرك؟ حٜٔ تزال وٓ مَىًٜ خترج ذفؽ بًد ثؿ افٍرن وتدخِٓٚ

  هذا؟ ـٔػ :اجلقاب

 حٜٔ تٗخذ افتَديؿ، هظٜ يف افٌٚرظٜ ادىٚظؿ بًض يف يُقن وهذا :افًٗال

 .. مـ افًُّٜ

 .. افٌحر :اجلقاب

 . احلقض :افًٗال

  احلقض؟ مـ :اجلقاب



   مٔتٜ افٌحر   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 تتحرك، وهل خترج ثؿ افٍرن وتدخؾ بنظٜ تَىع ثؿ احلقض مـ :افًٗال

  تٗـؾ؟ هؾ

  خًٔٚٓ؟ تًٖل ـٖنؽ :اجلقاب

 . مقجقد هذا ٓ، :افًٗال

 . ؿِٔالً  اصز :اجلقاب

 . تٍوؾ :افًٗال

ًٚ  افٍرن إػ افًّؽ يدخِقا  أن افٌؼ مـ افقحقش بًض أن ممُـ :اجلقاب  حٔ

 تتحرك وهل ؿىًٓٚ أو افًُّٜ خترج أن أمٚ جيقز، ٓ ضًًٌٚ  حرام وهذا ممُـ هذا

 . خٔٚل ؾٓذا حٔٚة ؾٔٓٚ أن بًّْك

 احلقض، مـ ختتٚر أنٝ افًٗال، فهٌٜٔ بٚفًٌْٜ خر اهلل جزاك :مداخِٜ

 ٍٕس يف افزيٝ يف يوًٓٚ هق زيٝ ؾٔف وظٚء وهْٚك هٚئِٜ بنظٜ يَىًٓٚ يٖخذهٚ

 يْوٟ افًّؽ ٕن افزيٝ يف يوًف إٕام ضقيِٜ مدة يسـٓٚ ٓ افزيٝ مـ خترج افقؿٝ

 أن حتس زال وٓ ؾتخرج افهحـ، يف ويوًٓٚ افقؿٝ ٍٕس يف ؾٔخرجٓٚ بنظٜ

 . يتحرك افًّؽ

 . ورأشٓٚ بذاهتٚ هل ـام وإٓ مَىًٜ افًُّٜ ضٔٛ، :اجلقاب

 . بنظٜ افداخِٜٔ وإحنٚء افزظٕٚػ ظْٓٚ ؿىع :افًٗال

 افًّؽ إفَٚء جيقز ٓ أنف ادٓؿ ؿع، حرـٜ هذه حٔٚة حرـٜ هل مٚ هذه :اجلقاب

 . أـِف حيرم حْٔئذ حل، وهق افزيٝ يف

 . ًٕؿ :افًٗال

 (00 : 01: 07/ 209/ وافْقر اهلدى)



 األٍلٕ احلناز

 ّالشباع الْحصّٕ





 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   احلامر إهع وافقحق وافًٌٚع 
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 القحش وـ ٘اب ذي وكؾ إهيل احلامر أكؾ حروة

 .شافًٌٚع مـ ٕٚب ذي ـؾ وٓ إهع احلامر تٖـؾ ٓ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

م ؾٖـِف افًٌٚع مـ ٕٚب ذي ـؾ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]و  .شحرا

 مـ ٕٚب ذي وـؾ إهع احلامر أن ظذ دفٔؾ ؾٔف:  احلديٞ ؾَف [:اإلمٚم ؿٚل]

م افقحقش  افًك هذا يف ادٍنيـ بًض زظؿ ـام ؾَط، مُروهٚ وفٔس أـِف حرا

 زظؿ هريرة أيب حديٞ يف بٚفتحريؿ افتكيح رأى وحٚ .فِتْزيف أنف ظذ افْٓل وتٖول

 هريرة أبق وهق افهحٚيب مـ بٚدًْك افروايٜ ـٕٚٝ إن أنف ويدؾًف بٚدًْك، روايٜ أنف

 بٍِظ جمٔئف ؾرده بًده مـ بًض مـ أنف يًْل ـٚن وإن بًده، ممـ بف أدرى ؾٓق

 ومٚ فف حيؾ ظام ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل شٖل ثًٌِٜ أبٚ أن ويٗـده .إخرى افىريؼ مـ افتحريؿ

 افذى هق ٕنف فِتحريؿ افْٓل أن يف ٕص ؾٓذا ش...تٖـؾ ٓ»: بَقفف ؾٖجٚبف حيرم؟

ش ...تٖـؾ ٓ» ظِٔف اجلقاب يُقن أن افًِٔؿ افْير يف يهح وٓ ثًٌِٜ، أبق ظْف شٖل

 !افُراهٜ مع إـؾ جيقز يًْل وهق

 (.856/ 1/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 التٙبٗد عذ إهٓٗة احلٔر حتريؿ

 ش.افٌخٚري. خٔز يقم إهِٜٔ احلّر أـؾ ظـ افًالم ظِٔف هنك» 

 ظْف، اهلل ريض اهلل ظٌد بـ جٚبر حديٞ مـ وؽرمهٚ افنٔخٚن أخرجف: صحٔح

 ش.2181» اإلرواء يف خمرج وهق

 رـقهبٚ إػ حلٚجتٓؿ وذفؽ مٗؿتٜ، فًِٜ ـٚن احلّر حتريؿ يف ؿٔؾ مٚ :فائدة

: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ أنس حلديٞ بٚضؾ ؾٓق ظِٔف، دفٔؾ ٓ ممٚ ـقٕف مع ؾٓق حْٔئذ،

 ش.رجس ؾ٘هنٚ احلّر حلقم ظـ  يُْٕٓٔٚؿ ورشقل اهلل إن»
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 طٚهر، هق ـام افتحريؿ تٖبٔد تَتيض وهل افنٚرع، ظِٔٓٚ ٕص افتل افًِٜ ؾٓذه

 أنس ظـ وؽرمهٚ افنٔخغ روايٜ مـش 2181» أجوًٚ  اإلرواء يف خمرج واحلديٞ

 .ظْف اهلل ريض

 (17 ص( )واحلرام احلالل أحٚديٞ ختريٟ يف ادرام ؽٚيٜ)

 

شتدٓل دلة ٓا َاوة بٕا صؾ أن عذ تدل التل ال ضَٔة دم ٕا  احلؾ ٕا

ٙتك ص مل فٗام يت ف عذ الىارع ٕي ٗان حترٔي  السباع حلقم حروة وب

 تَذرًا، أصٔٚء ويسـقن أصٔٚء، يٖـِقن اجلٚهِٜٔ أهؾ ـٚن: ؿٚل ظٌٚس ابـ ظـ»

 ومٚ حالل، ؾٓق أحؾ ؾام حرامف، وحرم حالفف ؾٖحؾ ـتٚبف، وأنزل ٌٕٔف، اهلل ؾًٌٞ

 ُُمََرًمٚ إَِلَ  ُأْوِحَل  َمٚ يِف  َأِجدُ  َٓ  ُؿؾ: ﴿وتال ظٍق، ؾٓق ظْف شُٝ ومٚ حرام، ؾٓق حرم

 [.416: إنًٚم﴾ ]َضِٚظؿٍ  َظَذ 

 ظـ ديْٚر، بـ ظّرو ضريؼ مـش احلٌِٜٔ-2/149ش »إضًّٜ» يف داود أبق رواه

 .ظٌٚس ابـ ظـ افنًثٚء، أيب

 .ثَٚت ـِٓؿ رجٚفف صحٔح، وإشْٚده :قٓت

 ؾٔام يتؿ إٕام فِحؾ، هبذا وآشتدٓل» :احلديٞ هذا ذح يف احلٚؾظ ؿٚل :فائدة

 وافتْهٔص بذفؽ، إخٌٚر تقاردت وؿد بتحريّف، ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ ٕص ؾٔف يٖت مل

 .شافَٔٚس وظذ افتحِٔؾ، ظّقم ظذ مَدم افتحريؿ ظذ

 ابـ دذهٛ حُٚيتف يف صًًْٚ  حيًـ مل اهلل حٍيف ادٗفػ ؾ٘ن وفذفؽ :وقٓت

 فتِؽ دخٚفٍتف بٌىالٕف يكح أن دون وٕحقهٚ، فًٌِٚع ادٌٔح ومٚفؽ ظٌٚس

 بذـر يتًٌٓٚ مل وفُْف ًٍٕف، ادٗفػ بًوٓٚ وذـر احلٚؾظ، إفٔٓٚ أصٚر افتل إخٌٚر

 ادذهٛ فٔختٚروا افَراء أمٚم واشًًٚ  ادجٚل ترك وبذفؽ فِتحريؿ، ادكح افْص

 مٚ بف إخذ يٌٌْل ٓ افيٚهر هذا أن يْتٌف مـ وؿؾ افَرآن، فيٚهر دقاؾَتف ادذـقر
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 إين أٓ: »ؿٚل إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل وصدق خالؾف، ظذ ٕهٝ افهحٔحٜ افًْٜ أن دام

 ش.مًف ومثِف افَرآن أوتٔٝ

 (19 ص( )واحلرام احلالل أحٚديٞ ختريٟ يف ادرام ؽٚيٜ)

 





 الضب
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  يتّذره دـ الًب أكؾ كراهة

  .شافوٛ أـؾ ظـ هنك» : مرؾقظٚ صٌؾ بـ افرمحـ ظٌد ظـ

 .يتَذره دـ افوٛ أـؾ ـراهٜ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ]

/  2» شافتٚريخ» يف افًٍقي واحلٚؾظ ش411/  2» داود أبق أخرجف :[ؿٚل ثؿ

 وابـ ش125/  9» وافٌَٔٓل ش144/  494/  4» شأثٚر هتذيٛ» يف وافىزيش 148

 ذيح ظـ زرظٜ بـ وّوؿ ظـ ظٔٚش بـ إشامظٔؾ ظـ ش4/  185/  9» ظًٚـر

 ٓ»: افىزي وؿٚل. مرؾقظٚ صٌؾ بـ افرمحـ ظٌد ظـ احلزاين راصد أيب ظـ ظٌٔد بـ

 ومٚ بحجٜ، وفٔس ظٔٚش بـ إشامظٔؾ بف يٍْرد»: بَقفف افٌَٔٓل ذفؽ وبغ شيثٌٝ

ش افهحٔحغ» يف ظٌٚس وابـ ظّران ابـ حديٞ يًْل. شمْف أصح إبٚحتف يف مٙ

 ـِقا،»: وؿقفف مْف ملسو هيلع هللا ىلص وامتْٚظف. افوٛ وأـِف افقفٔد بـ خٚفد ؿهٜ يف وؽرمهٚ

 وؽرمهٚ، افنٔخٚن رواه .شؿقمل ضًٚم مـ فٔس وفُْف بف بٖس وٓ بحرام فٔس ؾٕ٘ف

 افسمجٜ، حديٞ مـ أصح هذا أن صؽ وٓ ش.2198» شافٌِٔؾ إرواء» يف خمرج وهق

 ذفؽ ظٔٚش، بـ إشامظٔؾ شقى ؾٔف ظِٜ ٓ ـٚن إذا تؤًٍف يًتِزم ٓ ذفؽ وفُـ

 ظْٓؿ، روايتف يف ووثَقه افنٚمٔغ، ؽر ظـ روايتف يف وًٍقه وؿد ثَٜ، ًٍٕف يف ٕنف

 بِده، أهؾ ظـ روايتف يف صدوق»: احلٚؾظ ؿٚل صٚمٔقن، ـِٓؿ رواتف احلديٞ وهذا

 وابـ وافٌخٚري ـٖمحد احلديٞ أئّٜ ـٌٚر جرى افتٍريؼ هذا وظذ. شؽرهؿ يف خمِط

 ؿٚل ؾٔام حجر ابـ احلٚؾظ ظّدة وهؿ وؽرهؿ، ظدي وابـ صٌٜٔ بـ ويًَقب مًغ

 هذا ظـ تٌٚؾؾ ـٔػ افٌَٔٓل مـ ؾٚفًجٛ فِذهٌل شادٌْل» يف وٕحقه. ؾٔف

 أيب خمتك» يف ادْذري ؿقل وٕحقه ؟بحجٜ فٔس بٖنف ؾٔف افَقل ؾٖضِؼ افتٍهٔؾ،

 وشُقت إيٚمهٚ، ش496/  1» شافرايٜ ٕهٛ» يف افزيًِل إؿرار مْف وأظجٛ. شداود

 احلٍْٜٔ حجٜ احلديٞ أن مع افٌَٔٓل، تٌٚؾؾ ظذش افَْل اجلقهر» يف افسـامين ابـ

 ظـ دؾٚظٚ افهقاب ظـ احلٔد مـ ذفؽ يف مٚ ئٌْٚ أن ظِٔٓام ؾُٚن افوٛ، حتريؿ ظذ

 مع اهلل، رمحف حجر ابـ احلٚؾظ وؿٍف افذي ادقؿػ وهق فِّذهٛ، تًهٌٚ ٓ احلؼ،
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 ش: 617/  9» شافٍتح» يف تًٚػ اهلل رمحف ؾَٚل !دذهٌف خمٚفػ بيٚهره احلديٞ أن

 وهٗٓء ؿقي، افنٚمٔغ ظـ ظٔٚش ابـ وحديٞ.. .حًـ بًْد داود أبق أخرجف»

 ؾٔف: حزم ابـ وؿقل. بذاك إشْٚده فٔس اخلىٚيب، بَقل يٌس وٓ ثَٚت، صٚمٔقن

 . وجمٓقفقن وًٍٚء

: اجلقزي ابـ وؿقل. بحجٜ وفٔس ظٔٚش بـ إشامظٔؾ بف تٍرد: افٌَٔٓل وؿقل

 ظْد ؿقيٜ افنٚمٔغ ظـ إشامظٔؾ روايٜ ؾ٘ن. خيٍك ٓ تًٚهؾ ذفؽ ـؾ ؾٍل .يهح ٓ

 احلؾ ظذ دفٝ وإن احٚؤٜ، وإحٚديٞ.. .بًوٓٚ افسمذي صحح وؿد افٌخٚري،

، ٕهٚ وتِقحيٚ، تكحيٚ  أول ظذ ؾٔف افْٓل حيّؾ هذا وبغ بْٔٓٚ ؾٚجلّع وتَريرا

 تقؿػ ثؿ افَدور، ب٘ـٍٚء أمر وحْٔئذ مًخ، ممٚ افوٛ يُقن أن جتقيز ظْد احلٚل

 ًٕؾ ٓ ادًّقخ أن ظِؿ حٚ احلٚل ثٚين ظذ ؾٔف اإلذن ومحؾ ظْف، يْف ومل بف يٖمر ؾِؿ

 ظذ ؾدل مٚئدتف ظذ وأـؾ حيرمف، وٓ يٖـِف ؾال يًتَذره ـٚن ذفؽ بًد ثؿ فف،

 ظذ اإلبٚحٜ أحٚديٞ وحتّؾ يتَذره، مـ حؼ يف فِتْزيف افُراهٜ وتُقن اإلبٚحٜ،

 ثٚبٝ، ؾٚحلديٞ وبٚجلِّٜ،: ؿِٝ. شمىَِٚ يُره أنف ذفؽ مـ يِزم وٓ يتَذره، ٓ مـ

 ؾٔجٛ ادٌَقل، ؿًؿ مـ ؾٓق وًٍف، يًتِزم ٓ مْف أصح هق حٚ مًٚروٚ وـقٕف

 احلٚؾظ، ـالم يف ظرؾتف افذي افْحق ظذ مْف، أصح هق مٚ وبغ بْٔف افتقؾٔؼ

 ذفؽ وظذ يتَذره، مـ حؼ ويف افتحريؿ، ظذ ٓ افُراهٜ ظذ ُمّقل أنف وخالصتف

 .أظِؿ واهلل. أجوٚ افىزاين محِف

 ـتٚبف يف خٚصٚ بٚبٚ ؾٔٓٚ ظَد ؾَد ادًٖخٜ، هذه يف احلٍْٜٔ افىحٚوي خٚفػ وؿد

 - وـراهٜ إبٚحٜ ؾٔٓٚ افقاردة إحٚديٞ وذـر ش147 - 141/  2» شادًٚين ذح»

 ٓ أنف أثٚر هذه بتهحٔح ؾثٌٝ»: بَقفف افٌٚب ختؿ ثؿ - يًَف ؾِؿ احلديٞ هذا إٓ

 وفِحديٞ. إفٔف ؾِرجع افتٍهٔؾ صٚء ؾّـ. شظْدٕٚ افَقل وهق افوٛ، بٖـؾ بٖس

 أخزٕٚ افَني يزيد بـ خٚفد أخزٕٚ: ادهٔيص مًِؿ بـ يقشػ روايٜ مـ صٚهد

 يف ظًٚـر ابـ أخرجف. بف مرؾقظٚ ظٚئنٜ ظـ جٌر بـ شًٔد ظـ شقؿٜ بـ ُمّد

  ش.2 / 281/  6» شافتٚريخ»
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 ؿٚل ،- افًراق أمر وهق - افَني يزيد بـ خٚفد ؤًػ، إشْٚد وهذا: ؿِٝ

 .شؤًػ ظْدي وهق.. .متْٚ وٓ إشْٚدا ٓ أحٚديثف ظذ يتٚبع ٓ»: ظدي ابـ

 تٌغ ثؿ. أظرؾف مل ادهٔيص مًِؿ بـ ويقشػ  .شبَقي فٔس»: حٚتؿ أبق وؿٚل 

 وابـ حٚتؿ، أيب ابـ وثَف مًِؿ، بـ شًٔد بـ يقشػ وأنف جلده، مًْقبٚ وؿع أنف

 ظذ احلٚؾظ اؿتك إٕام ش: تٌْٔفش. »256» شْٜ مٚت أنف وذـر ،ش284/  9» حٌٚن

 ظٔٚش بـ إشامظٔؾ صٔخ زرظٜ بـ وّوؿ ٕن رجٚفف ثَٜ مع داود أيب إشْٚد حتًغ

 واهلل. شُّيؿ صدوق،»: شافتَريٛ» يف ؾٔف ؿقفف يف إفٔف أصٚر وؿد يًر، وًػ ؾٔف

 .أظِؿ

 (.607-606/  6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الًب أكؾ دم اخلالف

 .داود أبق اخرجف ـام افوٌل أـؾ ظـ افْٓل ورد [:خٚن صديؼ ؿٚل]

 بـ إشامظٔؾ ضريؼ مـ : ش411/  2» ششْْف» يف أخرجف[: إفٌٚين ؾًِؼ]

 ظٌد ظـ احلزاين، راصد أيب ظـ ظٌٔد، بـ ذيح ظـ زرظٜ، بـ وّوؿ ظـ ظٔٚش،

 ش..افوٛ حلؿ أـؾ ظـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن: صٌؾ بـ افرمحـ

 بف تٍرد»: بَقفف ووًٍف : ش125/  9» افٌَٔٓل أخرجف افقجف هذا ومـ

 ش.مْف أصح إبٚحتف يف مٙ ومٚ بحجٜ، وفٔس إشامظٔؾ:

 يف ادْذري وأؿره :شبذاك إشْٚده فٔس» ش: 140/  6» شادًٚمل» يف اخلىٚيب وؿٚل

 ش.496/  1» شافرايٜ ٕهٛ» يف افزيًِل ثؿ ،شافًْـ خمتك»

 ظـ روى إذا ظٔٚش وابـ» محيص، وّوؿ بٖن ذفؽ ؾرد افسـامين: ابـ وأمٚ

 ش....صحٔحٚ حديثف ـٚن افنٚمٔغ:

 ابـ حديٞ تؤًػ ظذ إئّٜ هٗٓء محؾ افذي فُـ! صحٔح تًَٛ وهذا
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 ؿد وّوؿ صٔخف وأن شٔام وؽرمهٚ: شافهحٔحغ» يف حٚ خمٚفٍٚ ـقٕف هذا: ظٔٚش

 ش..أظِؿ واهلل وؽره، مًغ ابـ وثَف وإن حٚتؿ، أبق وًٍف

 احلديٞ إشْٚد بٖن ش617/  9» شافٍتح» يف سح حجر ابـ احلٚؾظ رأجٝ ثؿ

 أول ـٚن ؾٔف افْٓل أن ظذ محِف ثؿ تؤًٍٓام، واخلىٚيب افٌَٔٓل ظذ رد ثؿ حًـ،

 أن ظِؿ حٚ ثؿ مًِؿ، حديٞ يف ـام مًخ، ممٚ افوٛ يُقن أن جتقيز ظْد إمر

 ـٕٚٝ وؿد ظٌَٚ: وٓ ًٕال دًخ جيًؾ مل اهلل إن ش:ؿقفف يف ـام - فف ًٕؾ ٓ ادًّقخ

 ملسو هيلع هللا ىلص هق وـٚن ؾٔف، أذن :- ش66/  8» مًِؿ رواه شذفؽ ؿٌؾ واخلْٚزير افَردة

 .حيرمف وٓ يٖـِف ؾال يًتَذره

 (37/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 الًب أكؾ حْؿ

 مٚذاش افوٛ أـؾ ظـ هنك: »اجلٚمع صحٔح يف أجوًٚ  حديٞ هْٚك :مداخِٜ

 افْٓل؟ هذا ئٍد

 ..افٍَٓٚء يًّقه افْٓل :افنٔخ

 .افتْزيف :مداخِٜ

 فِحديٞ مؼوع هذا افىًٌٜٔٔ، افُراهٜ هنل: يًْل افتْزيف، دون ٓ :افنٔخ

 .هق هذاش تًٚؾف ٍٕز ؾٖجد ؿقمل بٖرض يُـ مل أنف: »احلديٞ... ادًروف

 (00:11:17/أ10: افْقر رحِٜ)



 اجلساد
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 الرضر لدفع أو لألكؾ إٓ اجلراد قتؾ حتريؿ

 .شإظيؿ اهلل جْقد مـ جْد ؾٕ٘ف اجلراد، تَتِقا  ٓ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

د ؿتؾ حتريؿ: بَقفف اإلمٚم ترمجف  .افير فدؾع أو فألـؾ إٓ اجلرا

 (.661/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

« والسٔؽ اجلراد وٗتتان لٕا ُأِحؾ: »حديث بني التقفٗؼ كٗػ

 «اهلل جٕقد وـ ُجْٕد فٛ٘ف اجلراد تّتٓقا ٓ: »وحديث

د مٔتتٚن فْٚ ُأِحؾ» احلديٞ بغ افقؾٚق هق مٚ  ٓ» وحديٞ شوافًّؽ اجلرا

د تَتِقا    ؟شاهلل جْقد مـ ُجْْد ؾٕ٘ف اجلرا

َتؾ ٓ يي ٓ ـٚن إذا َْ  ؾرأى داره  بٚحٜ يف جٚفس إًٕٚن بغ مثالً  ؾرق ؾٔف ،ُي

دة  إرايض يٌزو اجلراد مـ ؿقاؾؾ وبغ ،جيقز ٓ ؾٓذا ؾَتِٓام جرادتغ أو جرا

َْٖؾَتٓٚ ؾًٔتٖصؾ اَدْزُروظٜ  .ؿتِف ؾٔجقز مي ؾٓذا َص

  (:..66: 14/   62/   وافْقر اهلدى)





 الضبع
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 السباع؟ وـ الًبع هؾ

 إير ظرؾٚ: أو فٌٜ افًٌٚع: مـ افوٌع تًد أن افَٔؿ ابـ ٍٕك [:اإلمٚم ؿٚل]

 .شإحقذي حتٍٜ» و ،شادقؿًغ إظالم»

 (28/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 الًبع أكؾ حْؿ

 ؾٔف؟ تًّع افوٌع إٕف افْٚس بًض يَقل :مداخِٜ

 .ؾٔف بٚشّع إيف :افنٔخ

 افُالم؟ هذا صحٔح يٗـؾ إجّـ افنؼ جيقز :مداخِٜ

 ـِف؟ يٗـؾ :افنٔخ

 .افوٌع :مداخِٜ

 .افوٌع: افنٔخ

 هق؟ أنٔٚب فف هق :مداخِٜ

 .أنٔٚب فف مٚ :افنٔخ

 .اهلل شٌحٚن :مداخِٜ

 .هلل واحلّد :افنٔخ

 ذفؽ؟ ظذ افدفٔؾ هق ومٚ يًْل افوٌع أـؾ جيقز: يًْل :مداخِٜ

 ش.يٗـؾ افوٌع»: افًالم ظِٔف ؿقفف :افنٔخ

 (00 : 10: 68/ 126/ وافْقر اهلدى)





 اجلالل٘
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 إربع؟ بذوات خاصة هل وهؾ اجلاللة تَريػ

 وؽر اإلبؾ مـ افًٌر وهل اجلِٜ: تٖـؾ افتل افدابٜ هل: اجلالفٜ[: اإلمٚم ؿٚل]

 ش..اإلبؾ

 يًّك وٓ»: ؿٚل خٚصٜ، إربع بذوات ش140/  7» حزم ابـ ذفؽ وؿٔد

 ش.جالفٜ افىر وٓ افدجٚج

 .شافتًّٔؿ وادًروف»: احلٚؾظ ؿٚل

 ش!ؾتٖمؾ ؾٔف: افٌِـ ذـر فَريْٜ حزم: ٓبـ ينٓد احلديٞ وطٚهر: ؿِٝ

 وإن افدجٚج، حتِٔؾ مقشك أيب ظـ صح وؿد» ش: 129/  7»: حزم ابـ ؿٚل

 ش.افَذر يٖـؾ ـٚن

 افتل افدابٜ يف احلُؿ ثؿ» ش: 2/  481/  1» شافًْٜ ذح» يف افٌٌقي وؿٚل

 حيرم وٓ بجالفٜ، ؾًِٔٝ أحٕٔٚٚ: تٖـِٓٚ ـٕٚٝ ؾ٘ن ؾٔٓٚ: يْير أن افًذرة: تٖـؾ

 .ش...وٕحقهٚ ـٚفدجٚج أـِٓٚ: بذفؽ

 (31/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 بزوـ تققٗت دون الٕجاشة رائحة زالت إذا اجلاللة أكؾ جقاز

 وَني

 أن بًد افْجٚشٜ رائحٜ زافٝ إذا اجلالفٜ أـؾ جقاز: افهحٔح [:اإلمٚم ؿٚل]

 .ُمدودة أجٚم ذفؽ يف ؾِٔس شافٍتح» يف ـام افىٚهر، بٚفقء تًِػ

 (32/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت





 اخليزٓس
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 فّط؟ الٓحؿ اخلٕزير وـ ادحرم هؾ

 أيٚت، هذه ـؾ يف اخلْزير حلؿ بتخهٔص [افَرآين] افْص جٚء :مداخِٜ

 افُريؿ؟ افَرآن يف آيٚت مخس أو أربع مـ أـثر يف وردت ؿد اإليوٚح، ٕرجق

 افًٗال؟ يدور مٚذا حقل افًٗال أول شًّٝ مٚ أنٚ ظٍقاً  :افنٔخ

 .اخلْزير حلؿ حقل افًٗال :مداخِٜ

 افِحؿ؟ إٓ حرم مٚ ًٕؿ :افنٔخ

 .اخلْزير حلؿ :مداخِٜ

 .افِحؿ إٓ حرم مٚ :افًٚئؾ يَقل افِحؿ، إٓ حرم مٚ :افنٔخ

 بُِٓٚ، حرمٝ افًٚبَٜ أيٜ يف: صٔخ يٚ أؿقل أنٚ بٚفذات، هق افِحؿ :مداخِٜ

 .افِحؿ يٗـؾ مٚ ؾَط، بٚفِحؿ افتْزيؾ ويف

 هْٚ حالل؟ وصحّف حالل اخلْزير دم أنف يَقل مـ ادًِّغ يف وهؾ :افنٔخ

 أيٜ؟ ـٔػ: يَقفقن افًِامء

ْٝ ﴿ :مداخِٜ ؿُ  ُحِرَم ُُ َِْٔ ُٜ  َظ ِْزيرِ  َوحَلْؿُ  َوافَدمُ  اْدََْٔت ْرِ  ُأِهَؾ  َوَمٚ اخْلِ ٌَ   فِ
ِ
 بِفِ  اّلَل

 ُٜ ََ ِ ُٜ  َواْدَْقُؿقَذةُ  َواْدَُْْخْ ِدَي ُٜ  َواْدَُسَ َؾ  َوَمٚ َوافَْىَِٔح ـَ ٌُعُ  َأ ًَ َٓ  اف ْٔتُؿْ  َمٚ إِ ـَ  َظَذ  ُذبَِح  َوَمٚ َذ

 ِٛ قا  َوَأنْ  افُُّْه ُّ
ًِ َْ َت ًْ ؿْ  بَِْٕٚزٓمِ  َت ُُ ٌؼ  َذفِ ًْ

 [.1:احٚئدة﴾ ]ؾِ

 يٖخذ مـ ادًِّغ يف هؾ وفُـ أيٜ، بْص حرم اخلْزير حلؿ ًٕؿ، :افنٔخ

 أن ٕرى ٓ: إًٍٓٚ  ٕحـ ؿِْٚ ـام: إذاً . ٓ ؿؾ ؾَط افَرآن مـ ـِٓٚ اإلشالم أحُٚم

 أيٜ أن افهٚفح افًِػ ظِٔف ـٚن مٚ وظذ بؾ وافًْٜ افَرآن مـ ؾَط ديْْٚ ٕٖخذ

 إحُٚم هؾ فُـ إصُٚل، يف مٚ اخلْزير حلؿ حتريؿ تٍٔد افًٗال يف جٚء ـام وحدهٚ

 هؾ افًٗال هذا وجف افذي هذا: إذاً . ٓ: اجلقاب افَرآن؟ مـ ؾَط تٗخذ افؼظٜٔ

 افَرآن مـ إٓ اإلشالم يٍّٓقن ٓ أهنؿ إًٍٓٚ  إفٔٓؿ أذٕٚ افذيـ افَرإٓٔغ مـ هق
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: تًٚػ ؿٚل جدًا، وـثرة ـثرة ومىٌٚت بؾ آخر، مىٛ يف شَٔع هق أن ؾَط،

﴿ ْٝ ؿُ  ُحِرَم ُُ َِْٔ ُٜ  َظ  ؾٓؾ ادٔٝ، افًّؽ ؾٔٓٚ يدخؾ ادٔتٜ ضٔٛ،[ 1:احٚئدة﴾ ]اْدََْٔت

م ادٔٝ افًّؽ  حالل؟ أم حرا

 .حالل :مداخِٜ

. ًٕؿ افًْٜ، مـ افًّؽ؟ حؾ ٕٖخذ أجـ مـ ادٔتٜ، حيرم افَرآن فُـ :افنٔخ

ًٚ، افًْٜ مـ اخلْزير؟ حلؿ ؽر حتريؿ ٕٖخذ أجـ مـ  هذا ضًًٌٚ  إخذ؟ هذا ـٔػ أجو

 بف اهلل يرد مـ»: ادًروف احلديٞ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إفٔٓؿ أصٚر افذيـ إػ حيتٚج ٓ

 .شافديـ يف يٍَف خراً 

ًٚ، فُؿ أروي أنٚ أن  حيرم هق هؾ ترى يٚ احلديٞ هذا يف مًل وإيروا حديث

ًٚ  حيرم أم ؾَط، اخلْزير حلؿ  بٚفْردصر فًٛ مـ»: افًالم ظِٔف ؿقفف وهق أٓ آخر صٔئ

 .شودمف خْزير حلؿ يف يده ؽّس ؾُٖنام

 أيٜ إػ احلديٞ وؿ: إذاً  احلديٞ؟ هذا يف حرام وإٓ حالل افدم رأجؽ مٚ

ؿُ  َوَمٚ َمٚ﴿: افهحٔح بٚجلقاب خترج ـُ ؿْ  َوَمٚ َؾُخُذوهُ  افَرُشقُل  آَتٚ ـُ قا  َظْْفُ  هَنَٚ ُٓ َْٕت ﴾ َؾٚ

 [.7:احلؼ]

  (00 : 11: 08/ 514/ وافْقر اهلدى)



 املشتْزدٗ اللحْو حكه

 الكتاب أٍل ّطعاو
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 ادستقردة الٓحقم حْؿ

 حرام؟ وهذا حالل هذا أن دًرؾٜ افٍٚصؾ واحلد بِد أي حلقم حُؿ: شٗال

 ٕٚس ومـ افؼظٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ أهنٚ تًِؿ أن إمٚ دائامً  َٕقل ٕحـ :افنٔخ

 وٓ هذا ٓ تًِؿ ٓ وإمٚ حرام، ؾٓل افًُس تًِؿ أن وإمٚ حالل، ؾٓل ذبٚئحٓؿ حتؾ

 .يريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ ؾدع هذا،

  (.: .11 : 60/   65/   وافْقر اهلدى) 

 ادستقردة الٓحقم حْؿ

 ،ادًتقرد افِحؿ منُِٜ ،منُِٜ ظْدٕٚ ؾٔف أن افنٔخ ؾؤِٜ :افًٚئؾ

 وٕخص ادًتقردة افِحقم أـؾ حُؿ مٚ ،اإلخقة بًض بغ ـثرة َٕٚصٚت وصٚرت

 يَقم بٖنف يَقل مـ هْٚك بٖن افًِؿ مع ،هقن بالدٕٚ ظذ جٚء افذي افٌٌِٚري افِحؿ

 مىٚبَٜ مدى هق ومٚ ،اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبح أو مًِّقن أنٚس بٚفذبح

 إن أـِف ؿٌؾ افِحؿ ظذ بٚفتًّٜٔ افٌخٚري صحٔح يف افقارد ظٚئنٜ افًٔدة حديٞ

  ؟رأجُؿ هق ؾام افذبٔحٜ ظذ افتًّٜٔ بًدم بٔنُقا  ـٕٚقا 

 مراراً  ظعّ  ورد بٚفذات افًٗال هذا ،افْير أخٍٝ أريد اجلقاب ؿٌؾ :افنٔخ

راً   افِحؿ ظـ افًٗال مع ظٚئنٜ حديٞ ذـر اخلىٖ ؾّـ ،ظٚئنٜ حديٞ مع وتُرا

 ظالؿٜ فف وفٔس ،افذبٔحٜ ظذ افتًّٜٔ بقجقب ظالؿٜ فف ظٚئنٜ حديٞ ،افٌٌِٚري

 أم ظِٔٓٚ اهلل شّقا  أهنؿ هق فٔس منُِتف افٌٌِٚري وافِحؿ ،افذبٔحٜ ذبح بىريَٜ

 ؟ؿتالً  ؿتِٝ أم اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ احلٔقإٚت هذه ذبحٝ هؾ منُِتف وإٕام ،ٓ

 فق فُـ ،بٔىٓر مٚ اهلل بًؿ تٖـؾ بدك حٚ أنٝ فؽ ؾٖؿقل ؿتالً  ؿتِٝ أهنٚ ؾروْٚ ؾ٘ذا

 هْٚ ؾٖنٝ ،ٓ أو ظِٔٓٚ اهلل اشؿ ذـر أنف ٕدري ومٚ اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ

 ربىف جيقز ٓ ظٚئنٜ حديٞ ؾ٘ذاً  ـٔػ ظرؾٝ ،إـؾ ظْد ظِٔٓٚ اهلل اشؿ تذـر
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 أم افِحقم هذه ذبحٝ هؾ هق افٌٌِٚري افِحؿ منُِٜ ٕن ،افٌٌِٚري بٚفِحؿ

 بٌِٚريٚ مـ تٖتْٔٚ افتل احلٔقإٚت هذه أن افًٗال مـ فنؼ بٚفًٌْٜ هٚي ،ؿتِٝ

 ٓ أنٚ نفٕ تٍهٔؾ ؾٔف بجقاب ظٚدة أجٔٛ أنٚ ،ؿتِٝ أم ذبحٝ هؾ خٚصٜ بهقرة

 أنف بٚداليغ وهؿ افٌٚئٌغ ظـ ؾوالً  احلٚرضيـ مـ صخص ـؾ أؿْع أن أشتىٔع

 ،أشتىٔع ٓ هذا اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ تذبح مل أو اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ

 اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ هؾ بٚفذات افَْىٜ هلٚي بٚفًٌْٜ افْٚس بٚؿقل أنٚ فُـ

  : هلٚ رابع ٓ حٚٓت ثالث مـ حٚفٜ هلؿ ،ٓ أم

 أن ظِٔف حرام ؾحْٔئذٍ  ،اإلشالمٜٔ افىريَٜ ؽر ظذ ذبحٝ أهنٚ يًِؿ أن إمٚ

  .يٖـؾ

  .يٚـؾ أن حالل ؾحْٔذاك ،اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ بٖهنٚ يًِؿ أن وإمٚ

 يتحََقا  بدهؿ ايـ مـ افْٚس ظٚمٜ ،افْٚس أـثر صٖن وهذا ،يدري ٓ أنف وإمٚ

 بًٔرف مٚ ، وإخرة افثٚفثٜ افهقرة ؾٓذه ،ٓ أم اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبح أنف

  .ٓ أو اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ

 ش،َيريٌؽ ٓ مٚ إػ َيريٌؽ مٚ دع» ،افًالم ظِٔف افرشقل ظـ حديثغ َٕقل هْٚ

 يٌِغ ٓ» ؤًػ افًْد ـٚن وإن إول احلديٞ مع يِتَل ٕنف أذـره افثٚين واحلديٞ

 مٚ أنٝ ؾٚفنٚهد شبٖس بف ممٚ خمٚؾٜ بف بٖس ٓ مٚ يدع حتك ادتَغ درجٜ افرجؾ

 ش.َيريٌؽ ٓ مٚ إػ َيريٌؽ مٚ عد » افرشقل فؽ يَقل مذبقحٜ ؽر أو مذبقحٜ ظرؾٝ

 ،افُٚؾرة افىريَٜ ظذ أو اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ أنف حتَٔؼ ظْدي مٚ أنٚ 

 ٕن اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبحقا  مًتحٔؾ هٗٓء أنف افنخهٜٔ ؿْٚظتل فُـ

 فؽوفذ ،بٚفذهٛ ينسى ظْدهؿ افقؿٝ وافٍُٚر ،وؿٝ تٖخذ اإلشالمٜٔ افىريَٜ

 .افَتؾ مـ افىريَٜ هبذه ضًِقا 

ُٚ  شْغ ظؼ مْذ بريىٕٚٔٚ إػ شٚؾرت أين ل ُؿدر   بًض مع واتهِْٚ ،تَريٌ

 يف مْٓؿ واحد ظذ تًرؾْٚ وـْٚ ،افٌٚـًتٕٚٔغ مـ وبخٚصٜ هْٚك اإلشالمٜٔ اجلٚفٔٚت
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 بِدة يف بريىٕٚٔٚ ٍٕس يف جمزرة ظْده أنف مْف وؾّٓٝ جدة يف ظّرايت مـ ظّرة

 ظذ جمزرة ظْده ،مس ـِٔق مئتغ أو ومخًغ مٚئٜ ٕحق فْدن ظـ تًٌد اشّٓٚ ًٕٔٝ

در ،اإلشالمٜٔ افىريَٜ َُ  اإلًٕٚن هذا مع واتهِٝ بريىٕٚٔٚ إػ رحٝ أين ل ؾ

،  دجٚج ؾٔٓٚ بريب مزرظٜ وظْده، اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ؾًالً  تًٌف ادجزرة وصٍٝ

 بٔجق_  ضًًٌٚ  بًوٓؿ_  اإلٕجِٔز : وبَٔقل ،افدجٚج مـ يذبح بٚداليغ يقم ـؾ

 هؿ_  افىريَٜ هذه أن ظرؾقا  ٕهنؿ ،افدجٚج أو افوٚن حلؿ شقاء ظْده مـ ينسوا

م بّٔٓٓؿ مٚ  هذا افنٚهد ،أصح هل افىريَٜ هذه أن ظرؾقا  فُـ_  حالل وٓ حرا

 مـ بٔٓلء_  يًْل ؽرف_ مٍٚرس وجًِٓٚ وخّٜ بْٚيٜ بٚين ؟بًٔقي صق افرجؾ

 ،بَٔدر هق مٚ حًٛ ظذ رأس ثالثامئٜ أو مئتغ يذبحٓٚ بده افع ظدادإ ادًٚء

 بٔدخؾ مقـؾ صخص ،ادجزرة مـ ؿريٌٜ افٌرؾٜ إػ افزريٌٜ مـ إؽْٚم هذه بًٔقق

 ظِٔف بّٔر ثٚين صخص بٔهٍحف توجٔع بٔوجًف صخص افرأس بًٔتِؿ ،افرأس

 دؾًًٚ  وبٔدؾًف بنْٚـؾ وبًَِٔف برؾًف إول افنخص ،أـز اهلل اهلل بًؿ افًُغ

 احْٚ ومنْٔٚ ،ثٕٜٚٔ ؽرؾٜ إػ هٔؽ وبتِػ هٔؽ بتّق افًُٜ هٚي ،شُٜ ظذ ُتق

 ،يًِخ بٌٔدأ رأشًٚ  ٕتيٚرٚٓب واؿػ رجؾ افثٕٜٚٔ افٌرؾٜ وصِٝ حٚ هٚي افذبٔحٜ مع

 بٔنؼ ثٚفٞ صخص بًٔتِّٓٚ ثٚفثٜ دؾًٜ بٔدؾًٓٚ افٌدن ظـ اجلِد ؾهؾ وطٍٔتف بس

 مًف ؾٔف إخرة افدؾًٜ وبٔدؾًٓٚ ،خٚص برمٔؾ يف وبرمٔٓٚ ادهٚريـ وبٔىِع بىْٓٚ

 .دوافٔؽ وهُذا ،فِّٔزان بسوح بٔدؾًٓٚ..بًٌِٔٓٚ بَقة احٚء بْٔوح ءمٚ

 ظـ ظٌٚرة هل ذفؽ شقى مٚ أمٚ ،فْدن يف ادقجقدة اإلشالمٜٔ افىريَٜ هٚي

 افٌٌِٚريغ أن اتهقر بٚشتىٔع مٚ ؾٖنٚ ،مثالً  ـٚفٌَر افوخّٜ احلٔقإٚت خٚصٜ ؿتؾ

 جلْٜ أرشِٝ إوؿٚف أن يَقفقا  وـٕٚقا  اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ بٔذبحقا  بٔجق

ؿٌٜ فإلذاف  هذه أنف تٌغ أنف إوؿٚف وزير مـ اظساف ضِع وبًديـ ،وادرا

 وزير مـ اظساف وهذا ،اإلشالمٜٔ ؽر افىريَٜ ظذ مذبقحٜ وهل تردٕٚ افِحقم

 أوؿٚهتؿ يؤًقا  ممُـ مش إًٍٓٚ  ؿِْٚ ـام افٍُٚر ٕن ضًٌٔل افقء وهذا ،إوؿٚف

 ـٚن مـ أؿقل أنٚ ؾِذفؽ بف ٕٗمـ افذيـ ٕحـ وإٕام بف يٗمْقن ٓ حُؿ تٍْٔذ صٚن مـ
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 افىريَٜ ظذ يذبحقا  يُّـ ٓ افٍُٚر مـ ؽرهؿ أو افٌٌِٚريغ هٗٓء أن مثع مَتًًْٚ 

 بًْٔف صٚف ـٚن ومـ ،ذؿْٚه مٚ هلل واحلّد وفذفؽ ،يٖـؾ أن ظِٔف ؾحرام اإلشالمٜٔ

 مش وهذا أبداً  دائامً  ظِٔٓؿ يؼف افذي هذا مـ نفٕ مًتحٔؾ وهذا ثَٜ حدثف أو

 صٚن مـ افِجٚن بًض أمٚم ُتثِٔٔٚت بًِّٔقا  هٗٓء افٍُٚر أن أظرف أنٚ ،مقجقد

 مْٓؿ اإلشالمٔغ افرجٚل ـٌٚر بًض ذهٛ شقريٚ يف ـْٝ حٚ ،بوٚظتٓؿ يٍْذوا

 يثْقن ورجًقا  ،افنٔقظٜٔ ،افوالل و افٍُر بالد روشٔٚ إػ ذهٌقا  افًِامء بًض

 وظدم فًِّٚجد ؽِؼ وؾٔف وٌط ؾٔف أن بًًّْٓٚ افع إخٌٚر هذه أن خراً  ظِٔٓٚ

 بدأوا هٔؽ ،صحٔح ؽر هذا آخره إػ ديْٓؿ صًٚئر بٖداء فًِِّّغ افًامح

 رجؾ بٔدخِقا  مٚ ،افنٔقظٜٔ ظـ مًروف وهذا ُتثِٜٔٔ افَؤٜ وأتٚري ،يتحدثقا 

 جٚيٌغ مًٚجد هلؿ ُيَزِوُرْوُهؿ ؾُٕٚقا  ،اجلقاشٔس افًٔقن مئٚت وحقفف إٓ ؽريٛ

 ظذ ومُقريـ حلٚهؿ ظـ يًٍقا  أهنؿ مجًتغ مجًٜ آمريْٓؿ صٔقظٔغ رؤوس

 وخىٌٜ ،بٔتًٌدوا ظؿ هٚذول صقؾقا  هٚه ،افٌالد تِؽ يف ادًروؾٜ افًامئؿ رؤوشٓؿ

 هذه ،ُتثِٔٔٚت هذه أن إتٌٓقا  مٚ فُـ ،ؾًالً  رأوا مٚ َِٕقا  ؾٓؿ مجًٜ خىٌٜ مٚ مجًٜ

 صٚؾقا  أرشِقهٚ جلٚن مـ أخٌٚر أخذوا إوؿٚف حٚ هٗٓء أن بٚتهقر وأنٚ ،منُِٜ

 يًٍِقن أهنؿ أظتَد ٓ وأنٚ ،ؽٌٔتٓؿ يف ذفؽ ظذ يًتّروا أن ادٓؿ فُـ ؾًالً  بًٔقهنؿ

 مـ ،إـؾ ظِٔف ؾحرام تذبح ٓ أهنٚ مثع يًتَد ـٚن مـ : بٚختهٚر إذاً  ،إضالؿًٚ  ذفؽ

 ظذ تذبح أهنٚ جٚزم ظِؿ ظْده يًْك ،يًتَد مًْك صق بَك واظرؾقا  يًتَد ـٚن

 .يريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ ؾدع ينؽ ـٚن مـ ،إـؾ ؾحالل اإلشالمٜٔ افىريَٜ

 ( 00 : 11: 12/   414/  وافْقر اهلدى)

 ادستقردة الٓحقم حْؿ 

 ؟[ادًتقردة افِحقم حُؿ] :افًٚئؾ

 مًْٚه هق ادقجز اجلقاب أن ظِامً  أنٝ، ـالمؽ ظذ أجٚوبؽ أن :افنٔخ

 ثالثٜ فؽ ووًٝ أنٚ رجِغ أحد أنٝ ٕنف ادٍهؾ، هذا فًٗافؽ جقاب تَديؿ
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ًٚ  ذبحًٚ  ذبحٝ أهنٚ يًِؿ رجؾ رجٚل  رجؾ رجؾ، هذا ذبٔحتف، حتؾ ذابح ومـ ذظٔ

ًٚ، افًُس يًِؿ ثٚين  ٓ ثٚفٞ رجؾ إؿؾ، ظذ أحدمهٚ أو افؼضٚن خيتؾ: يًْل ُتٚم

 وًٍٕؽ حٚفؽ تْهٛ أن أنٝ حُّف، فف واحد وـؾ هذا، وٓ هذا ٓ يدري

ًٚ  ذبحًٚ  يذبحقن وأهنؿ ـتٚب، أهؾ هؿ يذبحقن افذيـ أن أظِؿ أنٚ: وتَقل  وٓ ذظٔ

 .اجلقاب ؿدمٝ أنٚ اجلقاب، أنٚ أظىٔؽ تريد مٚذا ؿتاًل، يَتِقن

 وهق أؿقل أنٚ ٕين افذابحغ، حٔٞ مـ ٓ افذبح، حٔٞ مـ ادْٚؿنٜ يٌَؾ فُـ

 أو إحٚين افنًٛ إػ ْٕير ٕحـ أنٚ أؿقفف، دائامً  أنٚ ُتٚمًٚ  ًٍٕؽ يف أخَل افذي

 افنًٛ ظـ َٕقل ـام ٕهٚرى، هٗٓء: َٕقل إمريُل افنًٛ أو افزيىٚين افنًٛ

 ظـ ارتدوا مـ ادكيغ هٗٓء يف فُـ مًِؿ، وادكي وإردين افًًقدي

 هذه وخترج أمٜ ينُِقا  ٓ هٗٓء فُـ مْٓؿ، خر افْهٚرى يُقن مـ مْٓؿ ديْٓؿ،

 ـذفؽ وهْٚك، هْٚ مًِّقن هٗٓء يزال ٓ ٓ، مًِّٜ، ؽر تُقن أن إمٜ

 ذابح ـؾ هقيٜ ـؾ ًٕرف أنٚ ذظًٚ  مٍُِغ فًْٚ ٕهٚرى هؿ افٌالد تِؽ يف افْهٚرى

ًٚ، يىٚق ٓ مٚ تُِٔػ هذا يذبحٓٚ، ذبٔحٜ فُؾ ٕٜٔ أمٜ إمٜ هذه فُـ ذظ  هذا ٕكا

 .افذابحغ أؾراد هقيٚت مًرؾٜ يف ٕتًّؼ مٚ افيٚهر، هق

 ذـرت ـام ؾًالً  تذبح أهنٚ مَتْع أنٝ ـٚن إن افذبح افذبح، إػ ذفؽ بًد ٕٖيت

 أـِٝ ومٚ ذبٔحٜ أـِٝ أنؽ وحتٚشٛ اهلل أمٚم شتدان افذي ؾٖنٝ افسـل ذاك ظـ

 يف إٕف: يَٚل أن احلُؿ هذا ظذ أو افٌٔٚن هذا ظذ يتًرض إًٕٚن ممُـ فُـ ؿتِٜٔ،

ًٚ  وأظْل اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ يذبحقا  إحٚن  اإلشالمٜٔ، افىريَٜ: أؿقل حٚ صٔئ

 بد ٓ مٚ ؾٔٓٚ افؼظٜٔ إحُٚم مـ ـُثر اإلشالمٜٔ افىريَٜ ٕنف افدم، إشٚفٜ وهق

 وؾٔف وؾٔف ؾرض ثٕٜٚٔ درجٜ بًديـ وؾٔف وذط، رــ فِهالة بٚفًٌْٜ َٕقل ـام مْف

ًٚ  جيقز مٚ اإلشالمل فِذبح بٚفًٌْٜ إفخ،  فُـ أختٓٚ، أمٚم افذبٔحٜ تذبح أن إشالمٔ

 ٚأختٓ أمٚم يذبحٓٚ أنف افذابح ظذ حرم فُـ حرمٝ، وفٔس حِٝ ذبحٝ إذا هذه

 دمٓٚ، وأشٔؾ ذبحٝ أهنٚ بًّْك اإلشالمٜٔ بٚفىريَٜ َٕهد ؾْحـ وتْير، ترى وهل

 مٚ هذا تروى، صٍٚت مـ هْٚك مٚ أدري مٚ بٌِىٜ، رضبقهٚ برصٚص رضبقهٚ أمٚ
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 افدم شٚل دمٓٚ، أشٚفقا  ثؿ أروَٚ ً ووؿًٝ بٚفٌِىٜ رضبقه افثقر هذا أن يّّْٓٚ ُّيّْٚ،

ًٚ، حؾ مٚ ؾًِٓؿ فُـ حِٝ، ًٚ، جيقز ٓ هذا بٚفيب هلٚ تًذيٌٓؿ إشالمٔ  إشالمٔ

 .دمٓٚ شٚل دام مٚ أـِٓٚ حِٝ افذبٔحٜ هذه أـؾ حٔٞ مـ فُـ

 ٓ وأنٚ تذبح، ٓ أو تذبح أهنٚ حٔٞ مـ آختالف ـؾ خمتٍِٜ روايٚت تٖيت هْٚ

 ٍٕز ؿرارة فُـ تذبح، ٓ أو تذبح أهنٚ أحُؿ آيت أين ظَالً  وٓ ذظًٚ  ٓ أبداً  ل جيقز

 افذهٛ مقرد هق افقؿٝ وأن افقؿٝ، ؿّٜٔ يًرؾقن إوروبٔغ هٗٓء أن أظتَد

ًٚ، اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبحقا  ادًَقل مـ فٔس وفذفؽ افرٕٚن افىْٚن  إضالؿ

 مل إن بٚفًؼات ذبٚئح هلؿ تَدم واحدة شٚظٜ يف افتل احٚديٜ افىريَٜ ظذ يذبحقا 

 افٌَِٜ إػ وتقجٔف شُغ صحذ تريد واحدة ـؾ اإلشالمٜٔ افىريَٜ أمٚ بٚدئٚت، َٕؾ

 فُـ هُذا، أو هُذا أحُؿ أن ل فٔس أنٚ أؿقل ؾٖرجع دمٓٚ، إشٚفٜ إػ إفخ.. وو

 ٍٕقشٓؿ يف اضّئْٚن ظْدهؿ صٚر ـٚن إن يٖـِقا  يريدون افذيـ وبُر وزيد  أنٝ

ٕٜٔ، أمٜ: هذه منٚرك، أنٚ أنٝ ذـرتف مٚ إول آضّئْٚن  أنٝ افثٚين آضّئْٚن ٕكا

 تديـ، ومٚ ؾٖنٝ بٚفًُغ، دمٓٚ ِقا ٔيً فُـ إفخ برصٚص يرمقهٚ صحٔح: تَقل

 .تٖـؾ أن ؾٔجقز هْٚك واؿع هذا أن تًتَد ـْٝ إن

 مٚ أؿؾ أـثر شْٜ ظؼ اثْٚ شْقات ظؼ مْذ ل ؿدر واحدة، جتربٜ ظْدي أنٚ

 رجؾ ؾٔٓٚ اشّٓٚ ًٕٔٝ ؿريٜ إػ وذهٌٝ بريىٕٚٔٚ، إػ ذهٌٝ افتقاريخ، إٕٚ بحٍظ

ًٚ، اإلشالمل وافذبح افٍْٜٔ افىريَٜ ظذ مْحر ظْده بٚـًتٚين، شٍِل  وزرت ُتٚم

 يريدوا حٚ فٌِْؿ، زريٌٜ مُٚن يف ظكي تْئؿ ومْيؿ جدًا، ـٌر بْٚء هذا ادْحر

 أحدمهٚ صخهٚن، ؾٔف ؤؼ مُٚن إػ افتًًِؾ ظذ هُذا افرءوس يَِْقا  يذبحقا 

 جمرد مًروف، مُٚن إػ ئًؾ فِدم جمرى ويف يذبحٓٚ افثٚين يوجًٓٚ افدابٜ حيّؾ

 مًٚؾٜ يُّـ دؾع يدؾًٓٚ بًُٜ، يًَِٓٚ رأشًٚ  أوجًٓٚ افذي إوٓين يذبح ذاك مٚ

 متًًِِٜ شُٜ ثٕٜٚٔ، ؽرؾٜ إػ وتِػ شُٜ ظذ تروح ادُٚن، ظـ أمتٚر ظؼة

 اجلِد، يًِخ ؾَط وطٍٔتف افذبٔحٜ، يْتير واؿػ وافنخص هْٚك دخِْٚ افْزول،

 افثٚفٞ هذا ثٚفٞ، رجؾ يًتِّٓٚ دؾًٜ يدؾًٓٚ برمٔؾ، يف ويرمٔف  يًِخف اجلِد
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 فِرابع افرابع وافدؾع إفخ، وافُرش وادهٚريـ إمًٚء ويىِع افٌىـ ينؼ وطٍٔتف

 افدؾًٜ يدؾًٓٚ ٕئٍٜ، تىِع افذبٔحٜ هذه ظذ يهٌف بَقة افدؾؼ احٚء وطٍٔتف ؾَط

 .إفخ ويًجؾ افذبٔحٜ يزن ادٔزان، إػ إخرة

 ضريَٜ وجدوا ٕهنؿ ظْده، مـ ينسوا اإلٕجِٔز صٚر صٚحٌْٚ، هذا ل ؿٚل

ًٚ  مًروؾٜ ؾًالً  وهل افدم إشٚفٜ  ظِؿ ظذ أوِٓؿ اهلل شٌحٚن فُـ أصح، أهنٚ ضٌٔ

 افرجؾ هذا ذبٔحٜ ظذ اإلٕجِٔز ؾ٘ؿٌٚل فْٚ، يذبحقهٚ افتل افالذظٜٔ افىريَٜ بًٌٛ

 مٚ أنٚ ذفؽ مع فُـ افؼظل، افذبح يذبحقن ٓ اإلٕجِٔز أن ظذ دفٔؾ ادًِؿ

 افىريَٜ ظذ يذبحقا  أهنؿ ؽرهؿ بٌِٚر أخامن مثالً  بِد ـؾ يف أؿقل أن أشتىٔع

 هق مُِػ ـؾ إػ إمر أـؾ أنٚ فُـ أؿقل، أن أشتىٔع مٚ يذبحقا، ٓ أو اإلشالمٜٔ

 فُْف ؿرأت أو شًّٝ أنٚ افٌٌِٚري فِحؿ بٚفًٌْٜ رأجُؿ مٚ فُـ بف، اهلل يديـ ومٚ

 تٖتْٔٚ افتل افذبٚئح أن أظِـ اخلٔٚط افًزيز ظٌد إوؿٚف وزير ٍٕس أنف صحٔح خز

 أن مع ـذفؽ، فٔس إمر أن فْٚ تٌغ اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ مذبقحٜ أنف مُتقب

 يٖيت ضريؼ، بٖؿرب إمقر يًِؽ أنف حيٚول مًئقل رجؾ! جداً  ظجٔٛ أمر هذا

 ٕحذر ـْٚ اـتنػ افذي افقء هذا أجؾ مـ وٕحـ. .هذا اـتنػ أنف مًْٚه يًِْٓٚ

 يًِْٓٚ ادًئقل افقزير هذا ـٚن ؾ٘ذا افثالثٜ، مـ واحدة وَمـ، وَمـ َمـ: وَٕقل

 .افٌٌِٚري فِحؿ ٕىّئـ ـٔػ ذفؽ بًد ممُـ ذفؽ بًد ـٔػ هُذا،

 (00 : 29: 40/ 417/ وافْقر اهلدى)

 ادستقردة الٓحقم حْؿ

 مدظؿ افُالم هبذا وأتقا [ يذبحقن أوروبٚ يف أهنؿ يَقل بًوٓؿ] :مداخِٜ

 ادقوقع؟ يف رأجؽ هق ؾام..يقنافتٍِز ظذ بٕٚدفٜ

 تٌغ أنف اجلرائد بًض يف ٕؼ ـٚن إوؿٚف وزير افقزير أن يٌٌِؽ أخؿ :افنٔخ

 ٓ؟ وإٓ هذا ؿرأت صحٔحٜ هل مٚ اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ افذبح أنف إخٌٚر أن
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نٚ ٕحـ  وحرام، حالل ؿؤٜ هل مٚ افَؤٜ أن دفٔؾ وهذا ؿرأه، وؽرٕٚ هذا ؿرأ

 .ـٕٚٝ ـٍٔام تًُِٔٓٚ إمقر مًٚيرة افَؤٜ

ًٚ  ـْٚ جًِٜ يف ـِّٜ ؿِٝ ؾٖنٚ  افِحؿ هذا هل ومٚ: ؿِْٚ افزرؿٚء، مـ ؿريٌ

 يزال ٓ ،..شْغ ثامن افِحؿ؟ هبذا ِْٔٚب شْٜ ـؿ بِْٔٚ ايش ؿد ظجٔٛ أمر افٌٌِٚري

 حرام؟ وإٓ هق حالل يتًٚءفقن ادًِّقن

ًٚ  ـٚن فق: بٚدْٚشٌٜ ـِّٜ ؿِٝ ؾٖنٚ حرام وإٓ حالل بٖنف أؾرض إذا. ضٔٛ  ئَْ

 ـام مًِّقن ويذبحٓٚ أوًٓ، اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبح افٌٌِٚري افِحؿ أن ثٌٝ

ًٚ، زظؿ ْٕٚ يذبحقن افٌٌِٚريغ ٕن افِحقم: هذه مَٚضًٜ جيٛ ثٕٚٔ  ادًِّغ إخقا

 مل وأنف إشػ، مع إدفٜ مئٚت مـ ادًِّغ تٍرق دفٔؾ هذا فُـ افًْٚج، ذبح

 إػ ش...وترامحٓؿ تقادهؿ يف ادٗمْغ مثؾ»: افًالم ظِٔف افرشقل خز ٌٕٖ يتحَؼ

 .ادًروف احلديٞ آخر

 .شواحلّك بٚفًٓر اجلًد شٚئر فف تداظك ظوق مْف اصتُك إذا»

ْٕٚ ؾٌغ  هق مٚ أنف ٕتًٚءل ٕزال ٓ وٕحـ بٌِٚريٚ، يف يذبحقن ادًِّغ إخقا

 فُـ اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ يذبح هذا افِحؿ أن اؾروقا ! افٌٌِٚري؟ افِحؿ حُؿ

 ٕهنؿ إٓ فقء ٓ ادًِّغ ؾٔٓٚ يَتِقا  افذي افٌالد مـ افِحقم هذه تًتجِٛ ـٔػ

 ـٚؾرة، ؽربٜٔ أجٌْٜٔ أشامء إػ اإلشالمٜٔ أشامءهؿ تٌٔر ظِٔٓؿ ويٍروقن مًِّقن،

 ٓ افٔقم فُـ افِحؿ، هذا اشتراد جيقز ؾال حالل، أنف إػ مْف إتْٓٔٚ إمر ـٚن ؾِق

 .واحدة ـتِٜ يُقن أن اإلشالمل افًٚمل ظذ تقجٛ افتل افْيرات هذه إػ يْيرون

 هذه مَٚضًٜ: إحُٚم هذه مـ: أحُٚم وراءه مـ يستٛ افقاجٛ وهذا

 يف هذا ادًِّغ، يذبحقن افذيـ هٗٓء مـ تٖيت افتل افٌوٚئع ـؾ ومَٚضًٜ افِحقم

 إظٚدة مرؾقوًٚ  مِحقطًٚ  ممزوجًٚ  صٚر ٕنف أـرره: وأصٌحٝ هْٚك ؿِٝ افقاؿع

 ادًِّقن إفٔٓٚ وصؾ افتل افًخريٜ شًّتؿ وفًُِؿ افَوٚيٚ، هذه مثؾ يف افُالم

 فألشامك افتجٚر بًض أن إخٌٚر هذه بّثؾ ؾٓؿ إذا أنف – افتًٌر صح إذا – بًٌٛ
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 مٚ يًْل، وٓصؽ افًخريٜ هذه بٌُِؿ اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ ذبحٝ ظِٔٓٚ ـتٌقا 

 تٚجر هْٚك بٖن حدثْل وبًوٓؿ افٌوٚظٜ، ترويٟ هذا أنف: هذا مًْك هذا؟ مًْك

 فِحدود ووصؾ دجٚج، حلؿ ـؾ   ظذ تًرف، افتل افزادات مـ براد صحـ فٌْٚين

 هذا اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ مذبقح هذا إٕف إثٌٚت ظْدك يف مٚ هذا: ؿٚفقا  افًًقديٜ

 هل وأن اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ مذبقحٜ هذه أنف بنٓٚدة جٚء مٚ هظٚن رجع

 .هل ـام افٌالد داخِٝ

 وادؼـغ افٍُٚر ظْد أوحقـٜ أصٌحقا  مًتٌٍِغ ادًِّقن أصٌح: يًْل

 !إشامك؟ حتك اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ: ٓؾتٚت يًىقن وفذفؽ افٔقم،

 ظذ ذبح افرز افُٔس ظذ مُتقب مٚرك شقبر مـ رز يف بٚفَٚهرة :مداخِٜ

 .اإلشالمٜٔ افىريَٜ

 .منُِٜ هذه أجوًٚ  ًٕؿ :افنٔخ

 مـ أـثر ظؼ شتٜ أو ظؼ اثْٚ مـ أشٌٕٚٔٚ يف افزيٚرة ل أتٔحٝ أنٚ بًديـ

 أدري مٚ مررٕٚ افًقق ؾدخِٝ ؾٔٓٚ، ٕتجقل إشقاق ؾدخِْٚ يُّـ، شْٜ ظؼيـ

 مٚذا؟ ظٚرض فُـ مٚرـٝ شقبر: َٕقل حتك ـٌرة بًٔد دـٚن هذا يًّقٕف مٚذا

ًٚ، افذبح أثر يف مٚ برأشٓٚ فِىٌخ جٚهز دجٚج  إوربٔغ مـ؟ ضًٌٜٔ هق هذا إضالؿ

 فِامل ويٌٚع افقزن، مـ ختٍٔػ شٍحف افدم وهذا دم، هْٚك أن يرون ٕهنؿ يًْل:

، ومٚ يَتِقا  أنف يٗثرون وهلذا احٚل، وفًٌٚد  ـٚن وإن بًْٔل هذه رأجٝ ؾٖنٚ يذبحقا

 مجٔع مـ إخٌٚر تقاترت فُـ افٌالد، ـؾ ظِٔٓٚ يَٚس ؾال ُمدودة، منٚهدة هذا

ًٚ  إضراف  .يذبحقن وٓ يَتِقن أهنؿ تَريٌ

 (00 : 00 : 18/ 497/وافْقر اهلدى) 
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 ادستقردة الٓحقم حْؿ

 اإلخقان وأحد ظِؿ، جمِس ظِؿ حَِٜ يف ادًٚجد أحد يف جًِٝ :مداخِٜ

 افذي ادًئقل أن ؾٚفنٚهد افُالم، هذا شْتغ مـ هذا افٌٌِٚري، افِحؿ ظـ شٖل

 بقزارة أتهؾ أنٚ ؾحٚوفٝ حرام، هذا أن: ؿٚل اجلًِٜ يف ـٚن هْٚك افًٚمل هق

 افِحؿ هؾ أنف وبْٔف بْٔل احلديٞ ؾدار افٌُٚر ادًئقفغ بٖحد واتهِٝ إوؿٚف،

 يٖتْٔٚ احْٚ أنف افدفٔؾ: ؿٚل افدفٔؾ؟ هق ومٚ حرام، فٔس ٓ،: ؿٚل حرام، افٌٌِٚري

 افَٚيض مًٚظد افَٚيض واشتدظْٔٚ: ؿٚل افؼظل، بٌِٚري ؿٚيض مـ خمتقمٜ صٓٚدة

 مُٚن يف جًِٝ وإيٚه أنٚ: ويَقل إردن، إػ هْٚ وأتك بٌِٚريٚ مـ ظْف يْقب افذي

 افذبٚئح؟ هذه إردن إػ وتًٌٞ تذبح ـٔػ فًٕٚف، إػ فًٚين مـ وشٖختف

 ؽٚب وإذا افذبح، ظذ يؼف افذي هق افٌٌِٚري ادٍتل أو افَٚيض إن: ؿٚل

 ٕحـ: ؿِٝ تٖتْٔٚ، افتل افنٓٚدة هذه ئٍُْٚ هْٚ وٕحـ: ؿٚل ُمِف، أنٚ بجِس

 ؾٌٔٝ صٓٚدتُؿ، ظذ ٕٖـؾ ٕحـ تٍُْٔٚ، أنتؿ صٓٚدتُؿ صٓٚدتُؿ، ئٍُْٚ ـّقاضْغ

م افٌٌِٚري افِحؿ ـٚن إذا: فف ؿِٝ أنٚ، ؿِتف افذي افَهٔد  افقظٚظ يّْع مٚ حرا

 يٚ: افْٚس إػ ويقحل اجلًّٜ خىٌٜ أثْٚء يف ادْز ظذ َػي أن واإلمٚم وادرصديـ

 بٚدًروف، وأمر ادُْر ظـ هنك َٕقل خِْٔٚ هق ؾُٔقن تٖـِقه، ٓ حرام هذا! إخقان

 .بٔنسوا افذي افًٚمل وهذا افْٚس هٗٓء وؾٓؿ

  وأنٝ حرام افْٚس تىًّقا  أن يهر مٚ ضٔٛ يَدر، أحد مٚ: ؿٚل

 ؿٚل؟ مـ يَدر، أحد مٚ :افنٔخ

 هذا يَقل بٖن خمقل هق مٚ اخلىٌٜ يًّؾ يىِع افذي اجلٚمع إمٚم اإلمٚم :مداخِٜ

 .افُالم

 .هُذا يَقل مـ :افنٔخ

م أنف فق: ؿٚل إوؿٚفو يًْل مْٓؿ شًّٝ افذي هذا :مداخِٜ  أوحْٔٚ ـٚن حرا
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م أنف: وؿٚفقا  خيىٌقا  أن ئّٜفأل  تقؤح، خر اهلل جزاك ٕريد ٕحـ هْٚ ؾّـ..حرا

 ؿٌؾ افزبقر جٌؾ يف ٕدوة ظّؾ بف، شًّٝ يُّـ افهديؼ اهلل ظٌد افنٔخ ٕن

 مـ تٖيت افتل افِحقم ـؾ إن: ؿٚل وشٖخقه، أنٚ، وحيهتٚ ثالثٜ أو أشٌقظغ حقال

ًٚ  حالل رء ؾٔف مٚ: ؿٚل حرام، ـِٓٚ افنٔقظٜٔ افٌالد ومـ أوروبٚ  .هنٚئٔ

 .خره ـثر :افنٔخ

 أهؾ ضريَٜ ظذ يذبحقا  مٚ هٗٓء: ؿٚل. افُتٚب أهؾ ضًٚم: فف ؿٚفقا  :مداخِٜ

 .افُتٚب

 مًل صٚرت واهلل: ؿٚل مكي واحد ُٕتٜ شًّٝ يقمغ مـ أنٚ :مداخِٜ

 ...اإلشالمٜٔ افىريٍٜ ظذ مذبقحٜ: مُتقب هل وإذا ؾقل ظٌِٜ اصسيٝ أنف ؿهٜ،

 هجرة، افٌٌِٚريغ بٔىردهؿ ترـل مِٔقن ٕهػ أو ربع قالح بٌِٚريٚ :مداخِٜ

 .ادًِّغ إتراك مـ افٌٌِٚر روهؿهجَ 

 إٓ بٌِٚريٚ يف مًِّغ ٕٚس ؾٔف مٚ هْٚك أن: يَقل احتجقا، وجد مـ: يًْل

 افذيـ هؿ ادًِّغ ترـٔغ افًامل يُقن أن ينسط أنف..جيقز أٓ ويذبحقه،

 ظذ حريص ـّقاضـ افنٔخ شٔدٕٚ يٚ يًْل أنٚ أو هذا، مـ رء أو مثالً  يذبحقن

 حتك افِحؿ هذا ظـ ٚبٌِٚري يف أتحرى أين يِزمْل اإلشالمل، وافؼع افًْٜ تىٌٔؼ

 .هْٚك ادقجقديـ إمر أول صٓٚدة تٍُْٔل أو مثاًل، آـؾ

ٚمُ ﴿  أوًٓ  :افنٔخ ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ؿْ  ِحؾ   اْف ُُ  تًٍرهٚ،[ 6:احٚئدة﴾ ]َف

 ذضٚن ادًِؿ ؽر ذبٔحٜ يف ؾٔنسط ذبٚئحٓؿ،: أي افتًٍر ظِامء ظْد تًٍرهٚ

 يُقن أن: أخر وافؼط افُتٚب، أهؾ مـ افذابح يُقن أن: إول افؼط: اثْٚن

 افَتؾ، ضريَٜ ـٚن مٓام ؿتؾ، ؾٓق ذبحًٚ  ذبح يُـ مل مٚ وـؾ ؿتاًل، يَتؾ ومل ذبحًٚ  ذبح

 .افٌٌِٚري افِحؿ يف هذيـ، افؼضغ حتَؼ يف افْير إػ أن ًٕقد

 أهؾ مـ ـقهنؿ ظـ خرجقا  ؾٓؿ احلُٚم يّثِٓٚ ـٖمٜ افٔقم افٌٌِٚريقن: أوًٓ 
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 أؾراد مـ ـثر هْٚك يُقن أن يٍْل ٓ احلٚل بىًٌٜٔ وهذا ـٚفًقؾٔٝ، افُتٚب

ٕٔتف، ظذ يزال ٓ افنًٛ  مـ فًٔقا  هؿ افذيـ احلُٚم بٔد احلُؿ وفُـ ٕكا

 قٕقنيُ افذيـ أن دوفٜ ـؾ يف افْير أن صؽ ٓ ثؿ مالحدة، هؿ بؾ افْهٚرى،

 هذه أن افيـ ظذ ؾٌِٔٛ ديْٓؿ، ظذ ويُقٕقن ٓؿ،ؿٌِ مـ يُقٕقا  مقطٍغ ظْدهؿ

 هؿ وإٕام ٕهٚرى قا ًفٔ افذيـ افٌٌِٚريغ ذبح مـ هل ذبٚئح ًّٕٔٓٚ افتل افذبٚئح

 .صٔقظٔقن

 يذبحقن افذيـ أن افيـ ؽٌِٜ ظذ ؿِْٚ مٚ إذا ـٌر صؽ يف أنٚ يَٚل مٚ أؿؾ: ؾ٘ذاً 

 صؽ ظذ ٕحـ: حتٍيًٚ  ؿِٝ افُتٚب، أهؾ مـ فًٔقا  ؾٓؿ يذبحقن أهنؿ ؾروْٚ إذا

 هْٚ؟ إػ واوح افُتٚب، أهؾ مـ ـقهنؿ مـ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 أهؾ مـ هؿ يذبحقن افذيـ أن هٛ افذبح، وهق افثٚين، افؼط بَل :افنٔخ

 افٌرب بالد إػ يذهٌقن افذيـ ـؾ ؿتاًل؟ يَتِقن أم ذبحًٚ  يذبحقن ؾٓؾ افُتٚب،

ًٚ، ذبحًٚ  يذبحقا  أن يُّـ ٓ إوروبٔغ بٖن ويًرؾقن ينٓدون  فًٌٌغ وذفؽ ذظٔ

 : اثْغ

ُِقا ﴿: افُريؿ افَرآن يف وجؾ ظز ربْٚ ؿٚل ـام أهنؿ: إول ـَ  َؿٚتِ ِمُْقنَ  ٓ اَفِذي ْٗ  ُي

 
ِ
ـَ  َيِديُْقنَ  َوٓ َوَرُشقُففُ  اّلَلُ  َحَرمَ  َمٚ حُيَِرُمقنَ  َوٓ أِخرِ  بِْٚفَْٔقمِ  َوٓ بِّٚلَل ـَ  احْلَِؼ  دِي  ِم

ـَ  َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ُىقا  َحَتك اْف ًْ َٜ  ُي ْزَي ـْ  اجْلِ  ؾٓؿ ،[29:افتقبٜ﴾ ]َصِٚؽُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  َظ

 وٓ حيرمقن ٓ هؿ: ؾ٘ذاً  حرام، اشّف ورء حالل اشّف رء ظْدهؿ ؾٔف مٚ

 اشّف ورء حالل اشّف رء ظْده رء ؾٔف مٚ افُتٚب أهؾ مـ ـٕٚقا  فق حيِِقن،

ًٚ  هق افذبٔحٜ ذبح ادتقل يُقن أن يٍُل ؾام ـذفؽ إمر إذا حرام،  أن ٓبد بؾ ـتٚبٔ

ًٚ  ذبحًٚ  ذبحٓٚ ؿد يُقن  .ذظٔ

 هٗٓء أن جٜٓ مـ افثٚين افؼط يف يٖيت إؿؾ ظذ افنؽ يٖيت افنؽ: ؾَِٝ

 ضريؼ، أؿرب مـ إمر يٖتقن يًٍِقن؟ مٚذا: ؾ٘ذاً  حيِِقن، وٓ حيرمقن ٓ افْهٚرى
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 أن داً ٔج ًِٕؿ ؾْحـ احٚدي، صٚحلٓؿ مـ يُقن بٚب أؿرب مـ إفٔف ويدخِقن

 ؿٚل حغ افَديؿ، مْذ ذمٓؿ ؿد وجؾ ظز واهلل احٚديٜ، احلٔٚة ظِٔٓؿ ؽٌِٝ اجلامظٜ

قنَ ﴿: افُريؿ افَرآن يف افًٚدغ رب ُّ َِ ًْ ـَ  َطِٚهًرا  َي َْٕٔٚ احْلََٔٚةِ  ِم ـِ  َوُهؿْ  افدُّ  أِخَرةِ  َظ

ُِقنَ  ُهؿْ   [.7:افروم﴾ ]َؽٚؾِ

ًٚ  يٖخذ بٚفتجربٜ ًِٕؿ ـام افؼظل افذبح: ؾ٘ذاً   فف ظْدهؿ افقؿٝ هذا ضقياًل، وؿت

 ًٚ د افذي احلٔقان يَتِقن ؾٓؿ وفذفؽ جدًا، ؽٚل ثّـ ثّْ  ضريَٜ، بٖؿرب أـِف يرا

ًٚ  تٖخذ هذه ٕن اإلشالمٜٔ بٚفىريَٜ وفٔس  افذيـ: ؿِٝ ضريَتٓؿ، بخالف وؿت

 .ؿتالً  يَتِقن وإٕام يذبحقن، ٓ إوروبٔقن أن يًرؾقن افٌالد تِؽ إػ يذهٌقن

ًٚ  أنٚ  إػ وشٚؾرت بريىٕٚٔٚ إػ شٚؾرت أين ل ؿدر بًٔىٜ، جتربٜ ل صخهٔ

 بًض يف بف افتَْٔٚ ـْٚ اهلْقد مـ ادًِّغ اإلخقان بًض زرٕٚ بريىٕٚٔٚ يف أشٌٕٚٔٚ،

 جزاه اشتٌَٚفْٚ يف افرجؾ ـٚن فْدن إػ ذهٌْٚ وحٚ ظِٔف، ؾتًرؾْٚ جدة، يف افًّرات

 افىريَٜ ظذ جمزرة ظْده وأن اجلزارة، مْٓتف أن وظرؾْٚ ظْده وٕزفْٚ خراً، اهلل

 افىريَٜ ظذ افذبح يٖخذه افذي افقؿٝ هق مٚ وتٍرجْٚ، وذهٌْٚ اإلشالمٜٔ،

 إػ دخِْٚ افزمٚن، هذا يف افٔقم ادتٔنة ادُُٕٜٔٚٔ بٚفقشٚئؾ افىريَٜ مع اإلشالمٜٔ

 ؾجٚء افٌْؿ، مرابض إػ يقصِْٚ مدخؾ افّٔغ ظذ وؾٔف ؾًحٜ، وؾٔف بٚحٜ ؾٔف مُٚن

 مُٚن إػ يذهٛ ثؿ رأس، بًد رأس هذه احلورة هذه مـ افَىٔع أخرج افرجؾ

 ويٌِِٓٚ افدابٜ يٖخذ بٖن خمتص أحدمهٚ صخهٚن، وهْٚك احلورة ظـ ؿِٔؾ بًٔد

 إٓ مْيؿ جمرى يف ئًؾ افدم يٌدأ يُٚد وٓ افتًّٜٔ، مع يذبحٓٚ وافثٚين جٔدًا، بٔديف

 .تًّقهنٚ مٚذا بنْٚـؾ، افدابٜ هذه وتًِؼ

 .باَل ـُ  :مداخِٜ

 ٍٕسض هُذا، دؾًٜ ؾٔدؾًف بٚفُالب احلٔقان هذا ويًِؼ إٓ ب،اَل ـُ  :افنٔخ

 فيٓر يتحقل ثؿ شُٜ يف يّق أمتٚر، ثامٕٜٔ ٕحق هُذا يدؾًف هْٚ، ـٚن افذبح أن

 مٚ إذا تٖتٔف، أن افدابٜ يْتير صخص إػ وصؾ وصؾ؟ أجـ إػ ٕتٍرج، ؾذهٌْٚ اجلدار،
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ًٚ، روح ؾٔٓٚ ظٚد مٚ ارتٚحٝ، يُقن أتتف  ظـ اجلِد بًِخ ؾٌٔدأ يًْل، بردت إضالؿ

 ثؿ برمٔؾ، يف اجلِد أخَك افٌدن ظـ اجلِد شِخ مٚ ؾ٘ذا ؾَط، وطٍٔتف هذه افٌدن،

 افٌىـ ينؼ صخص صخهغ، هْٚك إخرة افدؾًٜ إخرة، افدؾًٜ يدؾًٓٚ

 افثٚين افنخص إتٓك مٚ إذا ذفؽ، وٕحق وافُرش وافٌىـ إمًٚء ويًتخرج

ًٚ، ؽًالً  افذبٔحٜ هذه ويًٌؾ جداً  ؿقي مٚء يٍتحٓٚ ادوخٜ يٖخذ وطٍٔتف  مٚ ؾ٘ذا تٚم

 هْٚك يًجؾ ان،ادٔز ظذ تروح إخرة افدؾًٜ دؾًٓٚ افْيٚؾٜ مـ تِّع صٌحٝ أ

 ..ـِٔق ـؿ ذبٔحٜ ـؾ

 اإلٕجِٔز أصٌح: هذا صٚحٌْٚ فْٚ ؿٚل ـثر، زمـ تٖخذ مراحؾ ترى افذبح هذا

 افىريَٜ مـ افذبٚئح هذه أن يًِّقن ٕهنؿ افذبٚئح هذه مـ مْف ينسون أنًٍٓؿ

 بحيذ يقم ـؾ إٕف: فْٚ وؿٚل يذبحقهنٚ، افتل  افذبٚئح تِؽ مـ وأصح أنٍع افىٌٜٔ

 ..يقم ـؾ افٌْؿ، مـ رأس شًٌامئٜ

 ـؾ جدًا، خٔٚل رؿؿ حٍيٝ مٚ افىريَٜ بٍْس ويذبحٓٚ مدجْٜ أجوًٚ  وظْده

 ٍٕس ورأجْٚ بريىٕٚٔٚ، يف رأجْٚهٚ افتل افتجربٜ هذه افدجٚج، مـ مٗفٍٜ أخقف  يقم

 ظـ ؾوالً  صحٜٔ فًٔٝ ذبٚئحٓؿ أن فًِّٓؿ افذبٚئح هذه ظذ يٌَِقن افزيىٕٚٔغ

 .ذظٜٔ ذبٚئح تُقن أن

 افزجٚجٜٔ افهْٚديؼ ؾقجدٕٚ افًقق دخِْٚ بٍْز أشٌٕٚٔٚ يف ٓحيتف افذي أمٚ

ه ؾٚفدجٚج ادذبقح، افدجٚج ؾٔٓٚ ومقوقع ومٍُٜٔ مزدة تُقن افتل  برأشف ترا

 وينسي اإلًٕٚن يٖيت افزجٚج، مـ هذا اجلٚم يف مقوقع افدجٚج ذبح، هْٚك وفٔس

 ؾ٘ذا ًّٕع، ـام خْؼ خَْقهٚ هذه: إذاً  مذبقحٜ، ؽر وهل برأشٓٚ دجٚجٜ ينسي

 افْٚس بًض وجتٚرب افُثرة، افْٚس وجتٚرب افتجربٜ. .احلَٚئؼ هذه ظرؾْٚ

 تذبح هذه افذبٚئح هذه أن صٌٜٓ يَِل صٌٜٓ، يَِل هذا رء أؿؾ أمثٚل مـ افَِِٔغ

 حيرمقن ٓ وهؿ اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبحقا  أن هلؿ أنك اإلشالمٜٔ؟ افىريَٜ ظذ

 فٔس افتجٚريٜ، ادهِحٜ واهلل: ؿِْٚ إذا احلؼ، ديـ يديْقن وٓ ورشقفف اهلل حرم مٚ

 يال بدهؿ مٓؿ جدًا، وضقيؾ ضقيؾ زمـ تٖخذ هذه ٕن افىريَٜ، هذه مهِحتٓؿ مـ
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مًٚ  حالًٓ  ؾٔف يرظقن ٓ افذي احٚدي وافُنػ احٚدة أهُِتٓؿ ٕنف يال  .وحرا

 ًٚ  يف ويٌُل يوحؽ مٚ إًٍٓٚ  شًّٝ افْٚس مـ فُثر وؿًٝ أخرى جتٚرب: ثٕٚٔ

 ـٕٚٝ إشامك أن أنٝ شًّٝ يُّـ فُـ ظِٔٓٚ، مُتقب افٍقل ظٌِٜ أنف واحد، آن

: يًْل اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ ذبحٝ: ظِٔٓٚ ومُتقب افًًقديٜ إػ تذهٛ

 ظذ: رء ـؾ يف يُتٛ بٚدًِّغ فِتٌرير احلٚرض افًك مقوٜ هل هذه أصٌحٝ

 .افدظٚيٜ بٚب مـ اإلشالمٜٔ افىريَٜ

 يف وهذه حُٔتٓٚ أنٝ افتل افَهٜ ادًِّغ، ٕحـ بْٚ يتًِؼ حٚ أن ٕرجع

 فؽ يَقل افذبٚئح، هلذه ٕىّئـ ٓ فُل وشِٜٔ جديد مـ ٕتخذهٚ ٕحـ افقاؿع

ؿ بٖنف مًف حتدثٝ افذي صٚحٌؽ َُ  افٌٌِٚري؟ ادٍتل وـٔؾ َح

 .ظامن ظذ ظْدٕٚ هْٚ إػ أتك ادٍتل ٕٚئٛ :مداخِٜ

 أنٝ افؼع، وٍّٕٓف ًٕٖخف اإلًٕٚن هذا مع ٕجتّع أن فْٚ ـٚن فق ٕحـ :افنٔخ

 أراد فق: يًْل افؼظٜٔ، افْٚحٜٔ مـ تًرؾف أنٝ افقـٔؾ هذا ؾالن، أبق ؾالن حية يٚ

ًٚ؟ مٌَقفٜ صٓٚدتف ؾٓؾ صٓٚدة يٗدي أن : يًْل يًرؾف، ٓ ٕنف ٓ، اجلقاب: ضًًٌٚ  ذظ

 مًْٚه هذا هؾ ادٍتل وـٔؾ وأنف مًِؿ، أنف: يَقل وهق افٍُر، بالد مـ أتك مٚ جمرد

 أن يُّـ أم اإلشالمل، افؼع يف َظْدٌل  هق هؾ: يًْل مٌَقفٜ، صٓٚدتف صٚر أنف

 .افًقؾٔٝ افروس مٍتل.. اشّف افرود ادٍتل تٌع افذي هذا مثؾ يُقن

 إشػ مع: ؿِْٚ ٕحـ افٌرب دول يف خٚصٜ ادقجقديـ ادٍتغ أخل يٚ هٗٓء

 فُل ووًقا  اإلشالمٜٔ افٌالد بًض يف ادٍتغ بًض إشػ مع ادٍتغ بًض

 يقؿًقا  أن أجؾ مـ هٗٓء يُقن أن أوػ بٚب مـ ؾْٓٚك افؼع، بٚشؿ إمقر تًِؽ

 ٓ تثقروا ٓ بالدٕٚ يف مًِّقن يٚ اإلشالمٜٔ، افؼيًٜ خيٚفػ مٚ هذا أن بٔٚض ظذ

 مٚ ؾْحـ إفخ،.. أو ٕٚئٌف أو ادٍتل وـٔؾ صٓٚدة وهذه ادٍتل، صٓٚدة هذه تتحرـقا،

ًٚ  جيقز  أنف ؾروْٚ فق وؾًالً  ادٍتل، وـٔؾ أنٚ أوًٓ : يَقل واحد يٖتْٔٚ مٚ جمرد إشالمٔ

 مـ شٍر ؾالن أن إلثٌٚت افدوفٜ بغ ظٚدة جتري افتل اإلثٌٚتٚت ـتِؽ إثٌٚتٚت ظْدٕٚ
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 هذه صؽ بال إفخ،. .ؾرًٕٚ مـ شٍر ؾالن روشٔٚ، مـ شٍر ؾالن ٕمريُٚ، ؿٌؾ

 افًٗال يٖيت اإلثٌٚتٚت هذه مثؾ ظْدٕٚ يف ؾروْٚ فق بًٓقفٜ، تثٌٝ ٓ إثٌٚتٚت

 ثٌٝ افذي هذا ظدافٜ ظرؾٝ افذبٚئح هبذه ادقـؾ ادٍتل حية يٚ أنٝ: إخر

ًٚ  فديؽ  وأن تٌَؾ، صٓٚدتف وأن ظدل أنف فديؽ ثٌٝ هؾ هْٚك، ادٍتل وـٔؾ أنف ئَْ

 افٌٌِٚريٜ افدوفٜ تتُّـ فُل افتجٚرة أنقاع مـ ٕقع إٓ شقى فًٔٝ افنٓٚدة هذه

 .اإلشالمٜٔ افٌالد إػ افذبٚئح هذه تهدير مـ

 يُّـ اخلز، هذا ؽر ؿٌؾ مـ شًّْٚ ٕحـ أخل، افدظٚوى هذه تٌَك فذفؽ

ْٕٚ  افذبح، ضريَٜ ظذ فتؼف هْٚك إػ خٚصٜ جلْٜ بًثقا  أهنؿ هذا، شًّقا  إخقا

  ٓ؟ أم افقء هذا شًّتؿ

 ..........:مداخِٜ

 ًٕؿ؟ :افنٔخ

 .ذهٌقا  افذيـ مـ واحد صٍْٚ :مداخِٜ

، افذيـ مـ واحد صٚؾقا  هٗٓء :افنٔخ  أنف هْٚك افذبح يروا أجؾ مـ ذهٌقا

 .اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ جيري

 .مٌٍِقن أهنؿ إمٚ افٔقم ادًِّقن واهلل: أؿقل أنٚ

 افنٔخ ؾٚوؾ، صٔخ أنف أؿقل واحلؼ واحلؼ ؾٚوؾ، صٔخ دمنؼ يف ظْدٕٚ ـٚن

 ثقرة رجؾ ظْدٕٚ وـٚن بٚحلُٚم، اتهٚل فف ـٚن وظْف ظْٚ اهلل ظٍٚ فُـ بٔىٚر، هبجٝ

 ادٔدان؟ يف ـٚن افذي هذا اشّف مٚ

 افًٔٚشٜ: فَْؾ أو افدوفٜٔ افًٔٚشٜ ادٓؿ بٚدٔدان، افنٚم يف ـٚن واحد

 بًض بًثتقا  فق أنف شقريٚ وبغ روشٔٚ بغ اتهٚل جرى أنف افيٚهر افًقؾٔتٜٔ،

 افدوفٜ اخلالصٜ ظْٚ، ينٚع ـام ديْل وٌط ظْدٕٚ فٔس أنْٚ يروا حتك مُْؿ افًِامء

، فق ؾرًٕٚ، خروج بًد افقضْل احلُؿ زمٚن يف هذا يقمئذٍ  افًقريٜ  ؾٚختٚروا أرشِتقا

 .اشّف ذهْل يف وـٚن اهلل رمحف هبجٝ افنٔخ
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ُِل :مداخِٜ ٌََْ  .َح

ُِل ٓ، :افنٔخ ٌََْ  .ظٚمل فٔس ذفؽ ظٚمل، َح

 احلٚؾظ :مداخِٜ

 (4)احلرش صٔٚح أبق ّٕط مـ: يًْل افهٚحلغ، افثقار مـ ذفؽ ٓ، :افنٔخ

 افذاـرة، ظـ بٚفُِٜٔ تذهٛ أن ـٚدت إشامء تداوفْٚ فًدم اهلل شٌحٚن وأمثٚفف،

 مجٚظٜ يٚ إٕف: فَٔقل يًقد بٚفقؾد وإذا آثْغ، هٗٓء مجِتٓؿ مـ وؾداً  ؾٖرشِقا  ادٓؿ

.. وو بٚدهِغ ممتِئٜ ووجدٕٚهٚ ادًٚجد دخِْٚ ٕحـ صحٔحٜ، ؽر أخٌٚر ـٍٚـؿ

 ؿٚئّٜ تزال ٓ افنُقى أن إػ شْٜ، أربًغ شْٜ ثالثغ يُّـ فف صٚر وهذا إفخ،

 يف ادًِّغ ظذ وٌط ؾٔف أن إػ تًًّقن ـام افتٍتح مـ رء أنف مـ بٚفرؽؿ

 ادْز يىِع واخلىٔٛ صٚهدٕٚ ٕحـ: يَقفقن شْٜ، ثالثغ ؿٌؾ بٚفؽ مٚ مًٚجدهؿ،

ًٚ، يريد ـام اجلًّٜ يقم خيىٛ  .ُتثِٜٔٔ هذه: أؿقل أنٚ ُتٚم

 هذا؟ أجـ :مداخِٜ

 .روشٔٚ يف :افنٔخ

 .مًجد إٓ ؾٔٓٚ مٚ مقشُق يف :مداخِٜ

 أمٚم مثِٝ افتل افتّثِٜٔٔ أن ٕحُل أن ٕحـ افقاؿع، حتُل أنٝ :افنٔخ

 صٚهدوا، ؾٔام صٚدؿغ وهؿ صٚهدواء مٚ يَِْقا  يرجًقا  أجؾ مـ هٗٓء افؤٍغ

 وترـقهؿ بٚدخٚبرات أتقا : يًْل ُتثِٜٔٔ، صٚهدوه افذي أن مْتٌٓغ فًٔقا  فُـ

 إذا ؾٚٔن إفخ،.. خيىٛ أنف ؾًالً  ادنٚيخ أحد وـٍِقا  ادًجد، هذا يف مهِغ

 ؾًٔذبحقا  اإلشالمل افذبح ظذ فإلذاف وؾداً  ترشؾ إشالمٜٔ حُقمٜ أي ؾروْٚ

 ؾٖجـ ضريَتٓؿ، ظذ يذبحقا  يرجًقا  هقن مـ طٓرك بتديِقا  وثالثٜ، ومرتغ مرة

 افىريَٜ ظذ مذبقحٜ هذه يَقفقا  ادنٚيخ أن افْٚس ؿِقب يف حتهؾ افتل افثَٜ

                                                           

 .وافهقتٜٔ احٚدة يف آشؿ شًّٝ ـذا  ( 4)
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 روزي ادٍتل ٍٕس أنف مًل تذـروا اذا إف بًرف مٚ شْتغ مْذ أنٚ أين ظِامً  اإلشالمٜٔ،

 اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ تذبح ٓ افِحقم هذه أن فديف ثٌٝ أنف أظِـ هْٚ إوؿٚف

 .افقزير ٍٕس

 هذا؟ مـ ادقؿػ يُقن مٚذا :مداخِٜ

 بًد أخراً  أصٌحٝ أنٚ حتك صؽ، بال يّتْع بده هذا مـ ادقؿػ :افنٔخ

 افٌٌِٚريغ أصٌحقا  أهنؿ اجلّٔع فدى مًِقم وصٚر إفٔٓٚ أذت أنٝ افتل احلٚدثٜ

 ؾّْذ اهلجرة، إػ اوىروهؿ وأخراً  افًْٚج، ذبح ويذبحقهؿ ؿتاًل، ادًِّغ يَتِقا 

 أمِؽ أين ظذ ؽٔيًٚ  إٍجرت افٌٌِٚري؟ افِحؿ حُؿ مٚ: أحدهؿ شٖخْل فِٔتغ

 ظؼ فْٚ صٚر افٌٌِٚري، افِحؿ مًٖخٜ مـ خِهْٚ مٚ: فف ؿِٝ وأبدًا، دائامً  أظهٚيب

 ادًِّغ يَتِقا  هٗٓء أن شًّٝ مٚ افٌٌِٚري، افِحؿ  حُؿ مٚ ًٕٖل وٕحـ شْغ

 ٓزم إشالمل يذبحقا  ـٕٚقا  فق: فف ؿِٝ ًٕؿ،: ؿٚل افًْٚج؟ ذبح ويذبحقهؿ

 .َٕٚضًٓؿ

  (00 : 10 : 06/ 261/وافْقر اهلدى)  

 (00 : 00: 12/ 261/ وافْقر اهلدى) 

 ادستقردة الٓحقم حْؿ

 افٌِد ٔقزفْدإ مـ ٕحـ إٓ ٕجٔٛ مٚ هق ٔقزفْدا،ٕ مثالً  وـالء ٕحـ :مداخِٜ

 .ـثرة بالد مثالً  ؾّْٓٚ ـِٓٚ، افٌِد يف جمّد افِحؿ ـِف

 .أخرى بالد أي :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 أـِف، جيقز ٓ هذا حلؿ أـؾ بروف أنف افًِامء مـ شًّٝ: أؿقل ؾٖنٚ :مداخِٜ

 صٔخْٚ، افدفٔؾ ٕىِٛ ؾٚٔن افدفٔؾ، ٕٖتُٔؿ اهلل صٚء إن: ؿِٝ افدفٔؾ؟ هق مٚ: ؿٚفقا 
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 يف ل جيقز هؾ جدة إػ افًًقديٜ إػ ذهٌٝ - افثٚين افًٗال هذا - ذهٌٝ أنٚ وأن

 مـ افَٚدم ادذبقح افىٚزج وافِحؿ ادثِٟ افِحؿ مثالً  ؾٔٓٚ يٌٚع افتل افؼـٜ ٍٕس

 .مثالً  فقحده احلل ؿًؿ يف ْٕتَؾ... .احلل وافِحؿ رومٕٚٔٚ أو بٌِٚريٚ

 ووًؽ مثؾ هْٚك ووًؽ يًْل افؼـٜ، تًٚظد ظؿ أنٝ ٕنف. ضٔٛ :افنٔخ

 .إخقتؽ مع

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ظذ تًٚون افقوًغ مـ ـؾ ويف هْٚ، فؽ جيقز هْٚك فؽ جٚز ؾ٘ذا :افنٔخ

 .مثالً  أشسافٔٚ مـ جٚءت افتل افِحقم حتك أنف أول مـ ٕرجع فُـ ادُْر،

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 حتريّٓٚ شٌٛ هق مٚ ُمرمٜ، افِحقم هذه أن شًّٝ ٕٔقزفْدا مـ :افنٔخ

  أنٝ؟ شًّٝ مٚ حًٛ

 .صٔخ يٚ اظرف بدي أن أنٚ :مداخِٜ

ٚمُ ﴿: شًّٝ ـام ؾٓق :افنٔخ ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ؿْ  ِحؾ   اْف ُُ [ 6:احٚئدة﴾ ]َف

فٔٚ مـ تٖيت افتل ؾٚفِحقم ذبٚئحٓؿ،: أي  ؽر ؿتِٜٔ تٖيت ـٕٚٝ إذا يقزفْدا مـ أو أشسا

 مـ حتريّف يٖيت مٚ افٌٌِٚري افِحؿ يًْل ـتٚب، أهؾ ـقهنؿ رء ئٍدٕٚ ؾام ذبٔحٜ

 ـؾ ؿٌؾ ذظل ذبح يذبح ٓ أنف جٜٓ مـ يٖيت افنٔقظٔغ، يذبحقه واهلل أنف جٜٓ

 .ؾٔٓٚ مٚفْٚ وحترير بحٞ إػ حتتٚج مًٖخٜ هذه صٔقظٔغ ـقهنؿ ٕنف رء،

فٔٚ أمٚ  هٗٓء ـذفؽ أجوًٚ  ٕٔقزفْدا صٔقظٜٔ، أهنٚ أن حتك مًروف مش أشسا

 .ـتٚب أهؾ

 أو إوربٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٓٚ هؾ ًٕرف أن هذه افِحقم مقوقع يف ؾٚدٓؿ

 حْٔئذ افٌٌِٚريٜ افىريَٜ ظذ أهنٚ ثٌٝ ؾ٘ذا اإلشالمٜٔ؟ افىريَٜ ظذ أو افٌٌِٚريٜ

 ـِٓٚ، افٍُر بالد يف يًْل افٌٚفٛ هق وهذا جيقز، ٓ يًْل صقاب، شًّتف ؾٚفذي
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 مٚديغ اجلامظٜ وهذه وؿٝ، مْٓؿ يٖخذ افؼظٜٔ افىريَٜ ظذ افذبح ؿؤٜ ٕنف

 يًٖخقا  ؾام افقؿٝ تقؾر أجؾ مـ هق وؽره هذا افتٍِقن مْٓٚ آبتُٚرات وـِٓٚ

 .وحالل حرام

 افقجقد ضريؼ يف أو وجد أو اخساع يف أنف شًّٝ أنٚ مٚ مثؾ أنٝ مثالً  شًّٝ

ًٚ  هذا مًف حتُل افذي ترى حتُل، أنف ة تُقن جيقز ٕنف جيقز ٓ إشالمٔ  وهق امرأ

 .واحلالل احلرام شٚئِغ هؿ مٚ هؿ يًْل وهُذا، تنقؾٓٚ أنؽ ظِٔؽ حرام

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 شٌٛ هق افقؿٝ ٕن وؿٝ ظِٔٓؿ يقؾر احٚدة، جيِٛ رء ـؾ شٚئِغ :افنٔخ

 ظذ حُّتٓؿ مـ هذا وـٚن افهقؾٜٔ بًض ٚدٕظْ ؿٚفقا  مثِام يًْل افًُٛ، مٚذا؟

 مٚ ؾ٘ذا ـٚفًٔػ افقؿٝ ؿىًؽ، تَىًف مل إن ـٚفًٔػ افقؿٝ: ظٚدهتؿ خالف

 مْتٓك يف ـالم وهُذا. وؿىًؽ هق ؽٌِؽ وظٌٚدتف اهلل ضٚظٜ يف أنٝ ؿىًتف

 .احلُّٜ

 ظٌٚدة، إػ هق مٚ مٚدة إػ مٚذا؟ إػ حقفقهٚ فُـ افٌربٔقن احلُّٜ هذه ظرؾقا 

 أهنؿ آشتًداد ظْدهؿ مٚ افقؿٝ ظِٔٓؿ ويؤع ظِٔٓؿ يًرؿؾ رء ؾُؾ وفذفؽ

 ؿِٝ أنٝ ـام وادخٚدظٜ ادخٚتِٜ ضريؼ مـ إٓ أبدًا، اإلشالمل افًٚمل مع يتجٚوبقا 

 .إًٍٓٚ 

 ٓ أو تذبح أهنٚ هل افُتٚب أهؾ مـ ـِٓٚ ادًتقردة افِحقم يف ادنُِٜ: ؾ٘ذاً 

 تذبح ٓ أهنٚ ثٌٝ وإذا حالل، ؾٓل ـتٚب أهؾ ـقهنؿ مع تذبح أهنٚ ثٌٝ ؾ٘ذا تذبح،

، مٚ هٗٓء أن إًٍٓٚ  ؿِْٚ ـام وافٌٚفٛ أـِٓٚ، جيقز ٓ مٔتٜ خىٖ ؾٓل تَتؾ إٕام  يذبحقا

 ظِٔٓٚ مٚصغ هؿ افتل افىريَٜ أهنٚ إػ يْتٌٓقا  هؿ مثالً  إمٚ يهر رء ـؾ ممُـ فُـ

 .ظْٓٚ ؾرجًقا  ضٌٜٔ صحٜٔ ضريَٜ هل مٚ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 فُـ افدخٚن، مـ حتك ادخدرات مـ افتحذير مـ تًّع أن مثِام :افنٔخ
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 .إتٌٓقا  صحٔح أنف تثٌٝ تريد هذه

 ٕحٛ ؾُْٚ بٕٚؽْٚم وـالؤهؿ ٕحـ يقزفْدا، يًْل بٚفًٌْٜ! صٔخْٚ يٚ :مداخِٜ

 .مْٓؿ ؾىٌِْٚ بٚفٌَر وـالؤهؿ مثالً  ُٕقن أن

 حل؟ بَر :افنٔخ

 ادجّد افٌَر يف ـام هؿؤوـال ٕحـ يًْل ادجّد، ادذبقح ٓ، :مداخِٜ

 .ادذبقح

 . ضٔٛ :افنٔخ

 .افٌَر افِحؿ يف مثالً  وـالؤهؿ ُٕقن أن مْٓؿ ؾىٌِْٚ :مداخِٜ

 .ادجّد :افنٔخ

 يذبح ٓ وـالءٕٚ تُقٕقا  يًْل افٌَر، تريدون أنتؿ إذا: ؿٚفقا . ادجّد :مداخِٜ

 .اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ

 .مجٔؾ :افنٔخ

 أنف يًتز يًْل مثالً  جيقز أنف يًْل هذا ؾٓؾ افؼوط، مـ ـٚن هذا :مداخِٜ

 هؾ يًْل مثاًل؟ ب٘رشٚل بٚحٚئٜ مٚئٜ افتثٌٝ جيٛ أو... .اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبح

 اإلشالمٜٔ؟ افىريَٜ ظذ تذبح إؽْٚم أن ظذ دفٔؾ هذا

 هٔؽ؟ يَقفقن هؿ بس إيف، افنٔخٖبق

 .يَقفقن هُذا هؿ هٚه، :مداخِٜ

حٜ افٌَر ظـ ؿٚفقا  :افنٔخ  .سا

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 اإلشالمٜٔ؟ افىريَٜ ظذ تذبح أهنٚ افٌْؿ ظـ ؿٚفقا  :افنٔخ
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 .ًٕؿ. اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ :مداخِٜ

 .افٌَر فذبٚئح بٚفًٌْٜ صٚرحقـؿ افذيـ هٗٓء إذاً  حٚذا. ضٔٛ :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 افٌْؿ أن: ؿٚفقا  إهنؿ: ل وؿِٝ اإلشالمٜٔ، بٚفىريَٜ ظذ تذبح ٓ: ؿٚفقا  :افنٔخ

 .ُّئئقا  جيقز هؿ: ل ؿِٝ حٚ إًٍٓٚ  بٌٚل خىر. ضٔٛ اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ يذبح

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 أو تزوير أنف شًٔرف ـٔٚشٜ وظْده ؾىْٜ ظْده هْٚك إػ افذاهٛ ـٚن إذا :افنٔخ

 .حََٜٔ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 افذبٔح افٌْؿ حلؿ اشتراد مـ بد وٓ ـٚن إذا أن بٚشتىٚظتُؿ ؾٖنتؿ :افنٔخ

 افٌْؿ ؾٔٓٚ تذبحقن أنتؿ افتل ادجزرة فْٚ تهٍقا  أن بٚإلمُٚن هؾ ؿقهلؿ، حد ظذ

 بًد صح؟ ـذبٜ، ـٕٚقا  إذا إٓ يّتًْقن ٓ شقف أهنؿ طْل يف افؼظٜٔ؟ افىريَٜ ظذ

 ٕريد أنْٚ مْٓؿ اإلذن أخذ بًد أصحٚبؽ أو إخقتؽ أحد ومًؽ أنٝ تذهٛ مدة

 .مٕٚع يف مٚ ٓ،: يَقفقا  أهنؿ ادٍروض ـامن مٕٚع؟ ظْدـؿ يف ادجزرة ٕزور

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 يف بًْٔل رأجتف فؽ أؿقل وأنٚ. ادُّـ بٕٚمر فٔس فِتزوير ادجزرة هتٔئٜ :افنٔخ

بٜ بريىٕٚٔٚ ظـ تًٌد افٌالد بًض يف وإٕام فْدن يف فٔس بريىٕٚٔٚ،  .مس ـِٔق مٚئتغ ؿرا

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 مقاشؿ بًض يف جدة يف مًف افتَٔٝ ـْٝ شٍِل، بٚـًتٚين مًِؿ هْٚك :افنٔخ

ْٕٚ أحد ظْد احلٟ  مًٓؿ؟ تِتَل تذهٛ ظْدمٚ أنٝ هْٚك أحد تًرف. افًٍِٔغ إخقا

 .صٔخ يٚ واهلل ٓ :مداخِٜ
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 افتًرف مـ تًتٍٔد ربام صخص ظذ وأدفؽ بًد مٚ يف أن ٓزم. آه :افنٔخ

 هذا ظذ تًرؾٝ. شٍِل اإلشالمٜٔ، اجلٚمًٜ يف افتدريس يف زمٔع وـٚن ظِٔف

 إشالمٜٔ، ظكيٜ بريىٕٚٔٚ يف فْدن يف هْٚك يف جمزرة ظْده أن وظرؾٝ افٌٚـًتٚين

 وفق ادجزرة هذه تًٌف، ادجزرة وزرت افرجؾ مع وافتَٔٝ ؾًالً  وشٚؾرت ل وـتٛ

ؾ أن يُّـ ٓ فُـ ـثراً  يتُِػ يًْل مٚ أنف َّ ًْ  راحٝ افع ادجزرة ٕن صقرة ُت

 ... .جداً  ـٌرة تُقن ٓزم مْٓٚ يًتقردوا

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ُمهقرة ظٚديٜ آشتٌَٚل ؽرؾٜ إػ دخِْٚ ظْده، ذهٌْٚ افرجؾ ؾٓذا :افنٔخ

 زريٌٜ، مـ بف يٗتك افٌْؿ افٌْؿ، هبٚ يّر أخرى ؽرؾٜ إػ مْٓٚ خرجْٚ بًديـ بزجٚج

 يٍتح، مس ضقفف يًْل صٌر بٚب يف افٌرؾٜ بجٕٚٛ افٌرؾٜ تِؽ إػ افزريٌٜ تِؽ مـ

 افثٚين افرأس، يٖخذ أنف افٌٚب ظْد افذي ٚأحدمه وطٍٜٔ صخهٚن، افٌٚب هذا وراء

  بامذا؟ يًٚظده ذفؽ يرؾًف، وطٍٔتف إول أوئلؽ. يذبحف أو يْحره

 باَل ـُ  :مداخِٜ

 باَل ـُ  :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

ًٚ  شُٜ شُٜ، يف دؾًًٚ  يدؾًقه :افنٔخ ًٚ  ُتق تَريٌ  .أمتٚر شًٌٜ أمتٚر شتٜ تَريٌ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

ًٚ، ُتق ظؿ شُٜ جدار وراء هٔؽ بتِػ ثؿ ـٌرة، ؽرؾٜ يف :افنٔخ  منْٔٚ ضًٌ

 حَف اجلِد صؼ رأشًٚ  ذبٔحٜ اشتِؿ ـٚن افثٚين افنخص إػ وصِْٚ افًُٜ، مع ٕحـ

 .شِخف ومٚذا؟ وٍٕخف

 .ًٕؿ. شِخف :مداخِٜ
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 دؾًٜ ودؾًف ظْده برمٔؾ يف ورمٚه اجلِد أخذ افًِخ، ؾَط وطٍٔتف هذه :افنٔخ

ًٚ  وبْٔف بْٔف ثٚين صخص إػ  ؿقي موخٜ وطٍٔتف افثٚفٞ افنخص أمتٚر، شتٜ تَريٌ

 .جداً 

 .ًٕؿ ؿقي، :مداخِٜ

 يٌَك مٚ يًٌِٓٚ، ثؿ برمٔؾ يف ويرمٔٓٚ ادهٚريـ ويىِع افٌىـ، ينؼ :افنٔخ

 ؿد مقـؾ هْٚك صخص يف ادٔزان، يروح إخرة افدؾًٜ يدؾًف افقزن، إٓ رء

. ينسوه ؾقراً  يٖخذوه مٚذا؟ يٖتقا  افتجٚر رأجْٚ ؽرؾٜ، ودخِف شجؾ، ادٔزان؟ إيش

 يٖتقا  أنًٍٓؿ اإلٕجِٔز صٚروا بريىٕٚٔٚ يف صٓرة فف افرجؾ جًؾ هذه افًِّٜٔ

 مـ أصح هذه افذبٔحٜ أن يًتَد افىٌٜٔ افْقاحل يًرف افذي ٕنف ظْده، مـ ينسون

 .حَٓؿ افذبٚئح

 اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ٕذبح ٕحـ ًٕؿ أنف افؼـٜ مـ خز جٚءك إذا ؾٚٔن

 تىًِقا  تذهٌقا  أنُؿ بًد مٚ يف مْٓؿ ضٌِٝ افقصػ وبًد افقصػ مْٓؿ وضٌِٝ

 ومـ أنٝ مٚذا؟ تىقف شتذهٛ ٕنؽ تزوير، مٚذا؟ يًِّقا  هْٚ بَك يُّـ ٓ هذه

: فهٚحٌْٚ ؿٚفقا . افًٌٔىٜ ادجزرة هبذه ٕحـ ؾًِْٚ ـام وأؿًٚمٓٚ ـِٓٚ ادجزرة مًؽ

 .رأس شًٌامئٜ يذبح يقم ـؾ أهنؿ

 .اهلل صٚء مٚ :مداخِٜ

 أنتؿ افذي افوخؿ هذا ادهْع فِزبٚئـ، يًْل بِٔحؼ ومٚ رأس، شًٌامئٜ :افنٔخ

 .يًتقرد أخرى بالد يف ضًًٌٚ  مْف تًتقردوا

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .مديْٜ بدـؿ بدـؿ؟ صق :افنٔخ

ًٚ  جئٓٚ ـٚن حلٚهلٚ مثالً  إردن أن صٔخ، يٚ ًٕؿ، :مداخِٜ  آٓف ثالثٜ مـ تَريٌ

 .افٔقم يف رأس آٓف أربًٜ إػ
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 بدهٚ بَك افَؤٜ إٕام يزوروا، ب٘مُٚهنؿ أهنؿ أظتَد مٚ ؾ٘ذاً  رأجتؿ؟. هٚه :افنٔخ

 .ؾٔٓؿ ُتنقن أنتؿ افذي ادرحِتغ هٚتغ مٚذا؟

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ ؾٔٓٚ تذبحقن افتل فِّجزرة وصػ أظىقٕٚ :افنٔخ

 جمٚزر ظْدـؿ يف احتٔٚضًٚ  ادجزرة، هذه تدوروا أنُؿ مْٓؿ إذن يًْل تٖخذوا بًديـ

 شغ مٚذا؟ يف يهر هْٚ ممُـ ًٕؿ، أي: ؿٚفقا  إذا اإلشالمٜٔ؟ افىريَٜ ؽر ظذ ثٕٜٚٔ

 وصؾ مٚ افىٛ ترى يٚ: وهق آخر رء بٌٚل خيىر ذفؽ مع فُـ ـٔػ ظرؾٝ. جٔؿ

 ؿتؾ هذا هؾ أنف حَف افِحؿ يٍحهقا  افرأس مٍهقفٜ وفق افذبٔحٜ هذه أن يًرف أن

 يُنػ ادجٓري افٍحص أن تًرف أنٝ افٔقم ٕن شٗال، بدهٚ هذه ذبح؟ هق أم

 .افتهقر ؾقق يًْل أصٔٚء

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 هذه ؾًالً  أنف إػ افٍْس اضّٖنٝ وبًديـ ـِٓٚ إمقر هذه ؾًِتؿ ؾ٘ذا :افنٔخ

ٚمُ ﴿: أيٜ ٕىٌؼ مٕٚع يف ؾام اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ تذبح ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي  اْف

ؿْ  ِحؾ   ُُ  .[6:احٚئدة﴾ ]َف

 يقرضقـؿ صٚن مـ أنف مًٓؿ ادُر يهؾ جيقز ٕنف مْف اشتقثَْٚ مٚ خز جمرد أمٚ

 افىريَٜ ظذ يذبح أن يُّـ ٓ افٌَر أن: فؽ يَقفقا  افٌْؿ حلؿ مـ فالشتراد

 ٓ افْقظغ ـال أن واحلََٜٔ اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ يذبح افٌْؿ أمٚ اإلشالمٜٔ،

 .هُذا إمر يُقن أنف ممُـ اإلشالمٜٔ، افىريَغ ظذ يذبح

 (00 : 06: 60/ 107/ وافْقر اهلدى)

 ادستقردة الٓحقم حْؿ

 إبَٚر وحلقم افدجٚج فذبح وخّٜ ذـٚت ـْدا يف هْٚك ظْدٕٚ :مداخِٜ
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، بحٔٞ شتقرٕتق» يف ادًِّغ مـ تكيح يٖخذوا أهنؿ ؾٖرادوا وإؽْٚم،  يًّحقا

 حلؿ اشؿ حتٝ يًقؿقا  هلؿ يًّحقا : بٖن افتكيح، هذا ظذ ادًِّغ يقؿًقا  أو

 .اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ مذبقح أو إشالمل

 .احلٚرض افًك مقوٜ: يًْل اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ مذبقح :افنٔخ

 ظِٔٓؿ، ـثرة ذوط فْٚ ـٚن حََٜٔ ؾْحـ احلٚرض، افًك مقوٜ :مداخِٜ

 ..أن اشتىٚظقا  مٚ فُـ

 .يتجٚوبقا  :افنٔخ

 بد ٓ أهنؿ ذط يىٌَقهٚ أن اشتىٚظقا  مٚ افع افؼوط مـ ـِٓٚ، ًٕؿ :مداخِٜ

 ـل رأشٓٚ مـ افدجٚج يكع حتك صٌر مٚء جدول يف ـٓربٚئل تٔٚر يّرروا أن

 أخػ يذبح بحٔٞ فِدجٚجٜ أل افذبح أو إوتقمٚتُٔل افذبح ؾًٔٚظد تدوخ،

 افدجٚجٜ افهًَٜ هبذه ممُـ واحد، آن يف دجٚجٜ آٓف ظؼات آٓف ثالثٜ أخٍغ

 ادٍتش رأى إذا إٕف ظْدهؿ افع افَٕٚقن مـ هؿ فُـ ُتقت، ممُـ ؤًػ ؿٌِٓٚ افع

 هذه يف ادخرج ؾُٔػ ظِٔف، تدور افذي اخلط مـ يَىًٓٚ أن مٔتٜ افدجٚجٜ أن

 ادًٖخٜ؟

 بتحِٔؾ يتًِؼ أحدمهٚ صٔئٚن اإلشالمٜٔ افْٚحٜٔ مـ هْٚ حٚل ـؾ ظذ :افنٔخ

 افًٗال: ؿِٝ بٚفذابح وإٕام بٕٚـؾ فٔس يتًِؼ وأخر ذبحٝ، وفق افذبٔحٜ، أـؾ

 أخر واجلٕٚٛ افذبٔحٜ، هذه بحؾ يتًِؼ جٕٚٛ: جٌٕٚٚن فف ظِٔف اجلقاب هذا

راً  أن فق بٚفذابح، يتًِؼ  شٚل حتك خنٛ أو ـحجر حٚد بٖي مٚ صٚة ذبح مٚ جزا

 وهق افثٚين بٚجلٕٚٛ يتًِؼ مٚ فُـ دمٓٚ، شٚل ٕنف حِٝ: أـِٓٚ حٔٞ ؾّـ دمٓٚ

ًٚ، ارتُٛ ؾَد اجلزار  مـ ؾٔف أنىِؼ هذا وجقايب احلٔقان، هذا ظذب أنف حٔٞ ُمرم

 ؾِٔحد أحدـؿ ذبح ؾ٘ذا رء ـؾ يف اإلحًٚن ـتٛ اهلل إن»: افًالم ظِٔف ؿقفف

 ش.افَتِٜ ؾِٔحًـ ؿتؾ وإذا ذبٔحتف وفرح صٍرتف

 فُْف حِٝ، ؾَد افدابٜ دم شٚل حتك مٚؤٜ شُغ ؽر بقشِٜٔ ذبح افع ؾٓذا
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 أهنؿ يزظّقن افٌربٔقن هٗٓء! ضٔٛ بد؟ ٓ افتٍريؼ هذا واوح آثؿ ؾٓق ظذهبٚ

 ينّؾ احلٔقان أن افٌِقي افتًٌر ٕن ـذابقن: هؿ بٚحلٔقان افرؾؼ بٌّدأ واجٚؤ

 إظجؿ بٚحلٔقان افرؾؼ خهقا  هؿ بْٔام افهٚمٝ إظجؿ واحلٔقان افْٚضؼ احلٔقان

 هق افذي افْٚضؼ احلٔقان ظذ ؽالطتٓؿ ـؾ أؾرؽقا  ثؿ يتُِؿ، ٓ افذي افهٚمٝ

 ؾًالً  أهنؿ فق ؾٔام يَٚل وهذا خِؼ، مٚ ـؾ ظذ وجؾ ظز اهلل ـرمف وافذي اإلًٕٚن

 ـؾ وفُـ افهٚمٝ، احلٔقان افؤؼ ادًْك هبذا وفق بٚحلٔقان افرؾؼ مٌدأ حََقا 

 ظـ ؾوالً  بٚحلٔقان افرؾؼ اشّف رء هْٚك ؾِٔس وجنًٓؿ مٚديتٓؿ مع خيتِػ رء

 افتقؾر هذا بًٌٛ احٚل وـًٛ افقؿٝ تقؾر شٌٔؾ يف هؿ إًٍٓٚ  ذـرت وـام اإلًٕٚن،

 إراحٜ تُقن وٓ فِحٔقان تًذيٛ ؾٓذا بٌِْٚ، ـام افدجٚج وؽر افدجٚج يهًَقن

 افْٚس يٍتل أن يريد افذي ادًِؿ وفذفؽ افؼظٜٔ، افىريَٜ ظذ بذبحف إٓ احلٔقان

 أو احلٔقان هذا أـِف حالل ٕٚحٜٔ يراظل أن ؾَط فف جيقز ٓ افْٚس فًٌض يرخص أو

 جيقز أنف أرى ٓ ذفؽ وظذ بٚحلٔقان، افرؾؼ ذفؽ مع يالحظ أن جيٛ بؾ حرام،

 هذا أن إخي افوقء يَقفقن ـام أو تٖصرة يًىقا  أن هْٚك ادًِّغ مـ جلامظٜ

 بّثؾ مٌزو هق ـام اإلشالمل افًٚمل ظذ أو افْٚس ظذ يقزظقه ثؿ اإلشالم يف جٚئز

 ظذ افْير ؽض ٕنف افٍتقى: هبذه أؾتك بٚفذي ادنُِٜ وتَع وؽره، افٌٌِٚري حلؿ

 شِّْٚ إذا هذا ذبح، احلٔقان هذا بٖنف يٍٓؿ أن وحًٌف بٚجلزار، تتًِؼ افتل افْٚحٜٔ

 افىٌل افٍحص بٖن أجوًٚ  وشِّْٚ افهًؼ، ذفؽ بًد دمف وئًؾ يذبح، ؾًالً  بٖنف

 يف ينّؾ شقف ؾًالً  هْٚك افٌٔىري افىٌٔٛ بٖنف شِّْٚ إذا أنف: ؿِٝ ظْدهؿ، دؿٔؼ

 .افهًؼ مـ مٚتٝ دجٚجٜ ـؾ ؾحهف

 .هذا يًٍؾ يًتىٔع حد مٚ :مداخِٜ

 .جيقز ٓ إذاً  ًٕؿ، إيف مًتًٌد وهذا :افنٔخ

 افتل افُتٚب اهؾ ذبٚئح ٍٕس وهق آخر شٗال إػ يَقدين هذا! ضٔٛ :مداخِٜ

 يًٍِقن؟ مٚذا ظْدهؿ هؿ إشقاق، يف تْزل
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 هْٚك؟ أشقاق أي تًْل :افنٔخ

 .ـْدا يف :مداخِٜ

 .ضٔٛ :افنٔخ

: مٚذا :مداخِٜ  ..يتقرظقن ٓ ادًِّغ مـ ـثر ٕنف يًٍِقا

 .أـِٓٚ مـ :افنٔخ

 مثالً  ييبقا  يًٍِقا  ؾامذا تدوخ، حتك برأشٓٚ رصٚص افدابٜ ييب :مداخِٜ

ًٚ  بذبحٓٚ وايٌدؤ ثؿ دابٜ ظؼ مخًٜ ظؼ ًٚ  صٔئ  اخلٚمًٜ افدابٜ ممُـ ؾىًًٌٚ  ؾنٔئ

: احٚئدة شقرة يف اهلل بَقل يًتنٓدوا ؾٚفْٚس مٚتٝ ؿد تُقن ؿىًًٚ  وافًٚدشٜ

ٚمُ ﴿ ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ؿْ  ِحؾ   اْف ُُ  ظِٔٓؿ؟ يْىٌؼ هذا ؾٓؾ[ 6:احٚئدة﴾ ]َف

 بـ اهلل ظٌد افَرآن ترمجٚن ؿٚل ـام هق أيٜ مـ ادَهقد ٕن ـال: :افنٔخ

ٚمُ ﴿ وذبٚئح: أي وضًٚم: ظٌٚس ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ؿْ  ِحؾ   اْف ُُ [ 6:احٚئدة﴾ ]َف

 بًِؿ ظْده ظِؿ ٓ مـ ذهـ إػ يتٌٚدر ؿد افذي أخر ادًْك أن بدفٔؾ. ذبٚئحٓؿ: أي

 مْذ وأنٚ مًِؿ، بف يَقل ٓ هذا مٖـقهلؿ،: أي مىًقمٓؿ بًّْك وضًٚم ر،افتًٍ

 شٓرات َٕٔؿ إشٌقع فٔٚل أـثر يف هلل واحلّد وـْٚ افًًقديٜ، يف ـْٝ وزيٚدة صٓر

 ؾٔام وأجٌٝ ُتٚمًٚ  هذا مثؾ احلٚرضيـ أحد مـ شٗال ؾجٚء افنٌٚب، بًض مع

 افًِامء بًض يف أنف هْٚك ادكي هذا ؾَٚل مكي، صٔخ هْٚك وـٚن تًّع،

 .مًِؿ بف يَقل ٓ هذا جقايب ؾُٚن ـٕٚٝ، ـٍٔام افُتٚب أهؾ ذبٚئح أبٚحقا 

 (00 : 00 : 66/ 127/وافْقر اهلدى) 

 (00 : 09 : 06/ 127/وافْقر اهلدى) 

 ادستقردة الٓحقم حْؿ

 ادخٚفٍٜ مـ بف ادًِّقن أصٔٛ ممٚ اخلٚرج مـ تٖيت افتل افِحقم هذه :افنٔخ

 مٚ ـؾ وفٔس افُتٚب، أهؾ ذبٚئح فًِِّّغ أبٚح إٕام وجؾ ظز اهلل ٕن فِؼيًٜ،
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 حلؿ تًِّقن ـام يٖـِقن ؾٓؿ اهلل، حرم مٚ يٖـِقن افُتٚب ؾٖهؾ افُتٚب، أهؾ يٖـِف

ُِقا ﴿: افُريؿ افَرآن يف افًٚدغ رب ؿٚل ـام وهؿ اخلْزير، ـَ  َؿٚتِ ِمُْقنَ  ٓ اَفِذي ْٗ   ُي
ِ
 بِّٚلَل

: هْٚ افنٚهد[ 29:افتقبٜ﴾ ]َوَرُشقُففُ  اّلَلُ  َحَرمَ  َمٚ حُيَِرُمقنَ  َوٓ أِخرِ  بِْٚفَْٔقمِ  َوٓ

ـَ  َيِديُْقنَ  َوٓ َوَرُشقُففُ  اّلَلُ  َحَرمَ  َمٚ حُيَِرُمقنَ  َوٓ﴿ ـَ  احْلَِؼ  دِي ـَ  ِم َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي  اْف

ُىقا  َحَتك ًْ َٜ  ُي ْزَي ـْ  اجْلِ  اهلل ؿٚل هٗٓء افُتٚب أهؾ[ 29:افتقبٜ﴾ ]َصِٚؽُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  َظ

ٚمُ ﴿: حَٓؿ يف وجؾ ظز ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ؿْ  ِحؾ   اْف ُُ  ويَقل[ 6:احٚئدة﴾ ]َف

ٚمُ ﴿: أيٜ هذه يف افتًٍر ظِامء ًَ ـَ  َوَض ُِ  ُأوُتقا  اَفِذي  ذبٚئح: أي[ 6:احٚئدة﴾ ]َتَٚب اْف

 ـام ٕهنؿ ٓ، ومٖـقهلؿ، مىًقمٓؿ أي افذيـ وضًٚم مًْك وفٔس افُتٚب، أهؾ

 .اهلل حرم مٚ يٖـِقن ذـرٕٚ

 ظذ: افٔقم يَقفقن ـام ذبحقا  ثؿ أوًٓ، ظْدٕٚ حيؾ مٚ افُتٚب أهؾ ذبح ؾ٘ذا

ًٚ، اإلشالمٜٔ افىريَٜ  ومـ أمٚ ذبٚئحٓؿ، مـ يٖـِقا  أن فًِِّّغ جيقز حْٔئذٍ  ثٕٚٔ

 ٕن ؿتاًل، يَتِقن وإٕام اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبحقن ٓ افٍُٚر أن افٔقم ادًِقم

ًٚ  يٖخذ اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ افذبح  ظز اهلل وصٍٓؿ ـام بًٌٛ وهؿ ضقياًل، وؿت

قنَ ﴿: بَقفف وجؾ ُّ َِ ًْ ـَ  َطِٚهًرا  َي َْٕٔٚ احْلََٔٚةِ  ِم ـِ  َوُهؿْ  افدُّ ُِقنَ  ُهؿْ  أِخَرةِ  َظ ﴾ َؽٚؾِ

 افقؿٝ اؽتْٚم ظذ حريهقن ؾٓؿ وفذفؽ افزمـ، ؿّٜٔ يًرؾقن ؾٓؿ[ 7:افروم]

ًٚ  يٖخذ افؼظٜٔ افىريَٜ ظذ افذبح ـٚن وحٚ مْف، ؿىرة آخر إػ واشتحالبف  وؿت

 أن وبخٚصٜ يًِخقه واويٌدؤ بٖخرى أو بىريَٜ ويَتِقه قهيّقت وفذفؽ ضقياًل،

 وزن فف يهر إرض إػ هُذا يذهٛ ومٚ داخِف يف دمف يٌَك يذبح ٓ حْٔام احلٔقان

 .افؼظٜٔ افىريَٜ ظذ ذبح فق ممٚ أـثر

 تِؽ يف تهْع افتل ادًٌِٚت أو افٌالد تِؽ مـ تٖيت افتل ؾٚفذبٚئح وفذفؽ 

ؤهٚ أـِٓٚ جيقز ٓ هذه افٌالد ًٚ، وبًٔٓٚ وذا  إمٚ هبٚ، ررؽُ  اإلشالمٜٔ افٌالد [و] إضالؿ

 هلؿ، خالق ٓ افذيـ افتجٚر بًض مـ وإمٚ ظْٓؿ، يًٌد ٓ وذفؽ أنًٍٓؿ افٍُٚر مـ

 إذاظٚت ؾتذاع اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ تذبح هذه أن ويْؼون يذيًقن ـٕٚقا  حٔٞ

 افٍالٕٜٔ افقزارة مـ بتُِٔػ افٍالين افٌِد مـ جلْٜ ذهٌٝ أنف إصٚظٚت وتنٚع
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 هذه مـ يٖـِقن وافْٚس شْغ ذفؽ ظذ ومٙ افذبح، ضريَٜ ظذ فإلذاف

 .اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ أهنٚ بٚشؿ افذبٔحٜ ؽر افَتِٜٔ احلٔقإٚت

 :افَديؿ افًريب افنٚظر ؿٚل وـام افنديد إشػ مع وبًديـ

 تًِؿ افْٚس ظذ ختٍك خٚهلٚ وإن خَِٜٔ مـ امرئ ظْد تُـ ومٓام

 وفٔس ومُر دوبِٜ إٓ هل مٚ أنف بًد ؾٔام رحيتٓٚ ضًِٝ يتُتّقا  حٚوفقا  مٓام

 مُتقب أشامك ؿٔؾ ـام مرة ظثروا أهنؿ بدفٔؾ أبدًا، اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبح هْٚك

 ٓ وأنٚ وافٌدر، ادُر مجِٜ مـ ؾٓذا!! أشامك. اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ: ظِٔٓٚ

 هْٚك يًِّقا  أن افذبٚئح مْٓٚ فتًتقرد ـٚؾرة دوفٜ مع تتٍؼ حُقمٜ أي أن أشتًٌد

 تنٓد زوراً  تنٓد ٓ تنٓد وافِجْٜ اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبحقا  ؾًالً  ُتثِٜٔٔ،

 رجًٝ: افَديؿ افًريب ادثؾ يَقل مٚ ومثؾ هْٚ مـ طٓرهؿ يديروا هؿ فُـ بٚفقاؿع،

 .افَديّٜ فًٚدهتٚ حِّٜٔ

 وإٕام تذبح ٓ ٕهنٚ إضالؿًٚ  احلٔقإٚت هذه مـ يٖـؾ أن مًِامً  ْٕهح ؾال وفذفؽ

 .ؿتالً  تَتؾ

ًٚ  شْٜ ظؼيـ ٕحق مْذ فٔس ؿٔض وأنٚ  إجٌْٜٔ افٌالد بًض زرت أنْل تَريٌ

 يف افنٚهد ٔخر، بِد مـ ختتِػ إؿٚمتل ـٕٚٝ فُـ وإيىٚفٔٚ وأشٌٕٚٔٚ ـزيىٕٚٔٚ

 يف جمزرة ظْده بٖنف حدثْل بٚـًتٚين صٚب ظذ احلٟ بّْٚشٌٜ تًرؾْٚ ـْٚ بريىٕٚٔٚ

ًٚ، ـِٔق 420 ٕحق فْدن ظـ تًٌد بِدة يف بريىٕٚٔٚ  ؾٔف اإلًٕٚن هذا زرٕٚ وؾًالً  تَريٌ

 واشع مُٚن يف ذبحف، ضريَٜ ظذ أضًِْٚ اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ ؾًالً  جمزرة ظْده

 إػ واحد بًد واحد افٌْؿ رأس فتنيٛ خٚصٜ ؽرؾٜ وؾٔف فٌِْؿ، زريٌٜ ؾٔف جداً 

 وأخر ويوجًٓٚ، افدابٜ يرؾع أحدمهٚ رجالن يَػ هْٚك جدًا، ؤؼ مدخؾ

ُُ  وظَِٝ هْٚ مـ ذبحٝ افزق بنظٜ يذبحٓٚ، ُُ  الب،بٚف  دؾع يدؾع هذا الباف

 وجدٕٚ مًٓٚ فٍْٔٚ ٕحـ اجلدار، ورى تِػ ثؿ هُذا تروح شُٜ ظذ يّق هُذا

 يُقن إٓ ظْده إػ وصِٝ تُقن مٚ هذه افذبٔحٜ يْتير واؿػ صخص اجلدار خِػ
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 دؾًٜ يدؾًف ثؿ برمٔؾ، يف ويرمٔف اجلِد يًِخ ؾَط وطٍٔتف إخرة، أنٍٚشٓٚ فٍيٝ

 إمًٚء هذه احلقار يًتخرج ؾَط هذا وطٍٔتف ثٚفٞ صخص إػ تذهٛ ثٕٜٚٔ،

 واخلٚرج افداخؾ يف احٚء يًِط بَقة ٕٚوح مٚء ظْده وبًديـ وؽرهٚ، وافُِٜٔ

 تقزن ادٔزان إػ تذهٛ افًُٜ، ظذ ـِف إخرة افدؾًٜ يدؾًٓٚ دع، تِّع تىِع

 يف مْتيريـ ـٕٚقا  افذيـ افزبٚئـ إػ وترشؾ وزهنٚ، ـؿ بىٚؿٜ ظِٔٓٚ يُتٛ ثؿ افدابٜ

 .اخلٚرج

 أن يًرؾقن ٕهنؿ حٚذا؟ مْٓؿ، ينسون أنًٍٓؿ افزيىٕٚٔغ: ل يَقل: افنٚهد

ًٚ  هذه افذبٔحٜ  ثؿ إرض، ظذ صٚر شٍح جًدهٚ يف بَل مٚ افدم ٕنف أصح، ضٌٔ

 مِٔقٕغ ـذب ؾٔف يهر مٚ حتك أظرف مٚ يقم ـؾ مدجْٜ ظْده افرجؾ هذا ٍٕس

 ظذ حيهِقا  أهنؿ افْٚس بٔهدق ومٚ افدجٚج، اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ بٔذبح رأس

 .اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ادذبقح افدجٚج مـ افْقع هذا

 هذه افهْٚديؼ يف مًرووًٚ  افدجٚج وجدٕٚ افًقق ودخِْٚ أشٌٕٚٔٚ إػ ذهٌٝ حٚ

 رء وٓ مذبقحٜ فًٔٝ برأشٓٚ افدجٚجٜ هل، ـام رؤشٓٚ بِقر مٌِقرة ادزدة

 .بٚفُٓربٚء صًؼ ؿتؾ، مَتقفٜ

 .صٔخ يٚ احلُؿ خالصٜ يًْل، احلُؿ خالصٜ :مداخِٜ

 احلُؿ؟ خالصٜ هٚت :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 افتل ذبٚئح أهنٚ يَٚل مٚ أو افذبٚئح مـ إـؾ جيقز ٓ أنف احلُؿ خالصٜ :افنٔخ

 .ذبحًٚ  تذبح وٓ ؿتالً  تَتؾ ٕهنٚ افٍُر: بالد مـ تٖيت

 ( 00 : 16: 69/   195/  وافْقر اهلدى)
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 !إتراك؟ ذبائح حْؿ

 تقرع إذا احلُؿ ؾام..]إتراك افذبح ظذ افَٚئّغ جدة مديْٜ يف :مداخِٜ  

 ؟[ذبٚئحٓؿ أـؾ ظـ اإلًٕٚن

 افذبح؟ ظذ افَٚئّقن هؿ مـ :افنٔخ

 .أتراك :مداخِٜ

 .مٚذا وأتراك :افنٔخ

 .مًِّقن هؿ مٚ :مداخِٜ

 .مًِّغ ؽر أتراك يف مٚ :افنٔخ

 .ظِامٕٔغ أؿهد :مداخِٜ

 أدراك؟ ومٚ :افنٔخ

 .افسك مـ ؾهِٜٔ ظـ يتُِؿ هق يَهد :مداخِٜ

 .مًِّٜ أمٜ هل ـٖمٜ إتراك :افنٔخ

 آخره وإػ وافٌقشْٜ وأنَرة إنٚوقل يًُْقن افذيـ بٕٚتراك تًْل أخًٝ

 افًربٜٔ افٌالد حُّقا  افذيـ افًثامٕٔقن هؿ وهٗٓء مًِّقن هٗٓء ـذفؽ؟ أخٔس

 ادِحد هذا أتٚتقرك ـامل ظٓد إػ ؿرون شًٌٜ أو ؿرون شتٜ ٕحق بٚإلشالم وؽرهٚ

 ؾرض ثؿ افؼيًٜ، أحُٚم مـ ـثًرا  وَؽَر  افًٌَٜ افسـل افنًٛ ظذ ؾرض حٔٞ

 أن اجلرائد مـ تًًّقن وفًُِؿ افسـٜٔ، افٌالد ظذ ضٚرئ أمر ؾٚفًِامٕٜٔ افًِامٕٜٔ،

 ـٚن افتل افًربٜٔ افٌِٜ وإػ افديـ إػ بٚفًقدة يىٚفٌقن ترـٔٚ يف صحقة تقجد أن

 بٚفٌِٜ ؾجًِف إذان َحَرف حتك افًربٜٔ أخٌك ؿد ـٚن أتٚتقرك ـامل مهىٍك هذا

 إحُٚم إػ افًقدة يىٌِقن افسـٜٔ افٌالد يف أجوًٚ  جٔدة صحقة تقجد أن افسـٜٔ،

 فِحٟ ادٗفٍٜ بٕٚفقف بّجٔئٓؿ تنًرون فًُِؿ افسـل افنًٛ اإلشالمٜٔ،
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 يف أن افنٖن هق ـام ـٚؾر ٕيٚم ظِٔٓؿ ؾرض حٚ فُـ إتراك، هؿ هٗٓء وافًّرة،

 ؾٓؾ افًِقيغ، مـ وؽره...أشد حٚؾظ حيُّٓٚ افسـٜٔ احلدود ظذ وهل شقريٚ

 افْيٚم فُـ مًِؿ صًٛ هق ٓ،: أؿقل ظِامين؟ صًٛ هق افًقري افنًٛ أن َٕقل

 هذه واحلٚفٜ جيقز ؾال ظِامين افْيٚم فُـ مًِؿ صًٛ افسـل افنًٛ أجوًٚ  ظِامين،

 هؿ افًربٜٔ افٌالد إػ ويهدروهنٚ افذبٚئح هذه يذبحقن افذيـ أن: َٕقل أن

 ..ظِامٕٔقن

 .جدة يف أن هؿ ٓ، :مداخِٜ

 افذيـ أن: أؿقل أن أردت أنٚ ـالمْٚ، يف فًْتّر فْٚ أحًـ هذا! ضٔٛ :افنٔخ

 ـٖتراك إتراك فُـ أتراك هؿ افًربٜٔ افٌالد إػ ويهدروهنٚ افذبٚئح هذه يذبحقن

 ..افىٚفح وؾٔٓؿ افهٚفح ؾٔٓؿ صًٛ ـٖي

 ادقوقع اختكت أنٝ ؾٚٔن تٗـؾ، ٓ ؾذبٔحتف مِحداً  ـٚن إذا أمٚ! ضٔٛ

 جدة؟ يف افًًقديٜ يف: يًْل يذبحقن، هْٚ أن هؿ: تَقل افٌٔٚن، ظذ يًٚظد وهذا

 ُمّد وأن اهلل إٓ إهل ٓ أن ينٓدن ٓ وأهنؿ مالحدة هٗٓء أن تٌغ هؾ! ضٔٛ

 :ؾريَغ أحد صؽ بال هؿ: أؿقل وإٕام امتحٚن شٗال شٗال فٔس.. اهلل رشقل

 ظـ افْير بٌض مًِّقن أتراك ظْف حتدثْٚ افذي إصؾ ظذ يُقٕقا  أن إمٚ

 حالل ؾذبٚئحٓؿ إوػ ـٕٚٝ ؾ٘ن مالحدة، يُقٕقا  أن وإمٚ ؾًٚدهؿ أو صالحٓؿ

 أهنؿ: أي افثٚين، افًَؿ مـ أهنؿ ظرؾْٚ ؾٓؾ حرام، ؾذبٚئحٓؿ إخرى ـٕٚٝ وإن

 ذبٚئحٓؿ، جتقز ٓ: ؾٚجلقاب ذفؽ ظرؾْٚ إن تٗـؾ، ٓ ذبٚئحٓؿ بٖن فَْىع مالحدة

 .جقايب يْتٓل هبذا إصؾ، ظذ ؾٌَْك ًٕرف مل وإن

 ؟[افقرع بٚب مـ] :مداخِٜ

 ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع»: حْٔذاك ؾَْقل واشع، بٚب افقرع بٚب إتٓك، :افنٔخ

 ظـ َٕقل أن افقرع مـ فٔس فُـ افًالم، ظِٔف افرشقل حديٞ وهذا شيريٌؽ

 .جيقز ٓ هذا ٓ، أتراك، ٕهنؿ حٚذا؟ مالحدة إهنؿ: ظِؿ بٌر هٗٓء
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168 

 يهِقن هؾ يًِؿ مل وإذا ذبٚئحٓؿ، تٗـؾ هؾ يهِقن ٓ أهنؿ ظِؿ إذا..:مداخِٜ

 .يًِؿ مل وإذا ظِؿ إذا مٌحثغ افًٗال: يًْل يهِقن، ٓ أو

 ش.يريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع»: اجلقاب ظرؾٝ ؾَد يًِؿ مل إذا ًٕؿ، :افنٔخ

 .افقرع بٚب مـ :مداخِٜ

 أهنؿ تًرف أنٝ فُـ يهِقن، ٓ أو يهِقن: تَقل أنٝ ظرؾٝ مٚ ًٕؿ، :افنٔخ

 ـذفؽ؟ أخٔس مًِّقن،

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ ؾدع يهِقن ٓ أو يهِقن أهنؿ تًرف ٓ فُـ :افنٔخ

 .يريٌؽ

 .إصؾ ظذ ويٌَقن :مداخِٜ

 ـذفؽ؟ أخٔس يهِقن ٓ أهنؿ وهق آخر احتامل يٖيت إصؾ، ظذ يٌَقن :افنٔخ

 ؾّـ افهالة، تٚرك حُؿ مالحيٜ مـ افٌحٞ يٖيت هْٚ يهِقن ٓ أهنؿ ظرؾٝ: يًْل

ًٚ  ـٍراً  وفٔس ردة ـٍر هق ـٍر ـًالً  افهالة ترك بٖن يرى ـٚن  ٓ ؾٓذا ؾَط ظِّٔ

 ـقٕف مع ـًالً  افهالة ترك جمرد أن مثع يرى ومـ هٗٓء، ذبٚئح مـ يٖـؾ أن جيقز

 وٓ هذا ٓ يًِؿ ٓ ـٚن إذا إًٍٓٚ  ؿِْٚ ـام وإحقط إـؾ ؾٔجقز ردة ـٍر فٔس مًِامً 

 يُقن أن ؾٔف ينسط وٓ مًِامً  دام مٚ حالل ادًِؿ ذبٔحٜ ٕن يٖـؾ: ٓ أن هذا

ًٚ  صٚحلًٚ   جقايب؟ واوح صحٜ، ذط وفٔس ـامل ذط بٖنف ؿٔؾ إن إٓ تَٔ

 .واوح :مداخِٜ

: يًْل افًٍٚد، يف افٌٚفٛ ـٚن إذا.. ؾٔف افٌٚفٛ ـٚن إذا صٔخ يٚ :مداخِٜ

[ حُؿ] ؾام ؾٚشدة ظَٚئدهؿ أن هٗٓء مـ أؾراد ظدة وظرؾْٚ ؾٚشدة ظَٚئدهؿ

 ذبٔحتٓؿ؟

 هؾ ؾٚشدة ظَٚئدهؿ هؿ افذيـ هٗٓء: جداً  مٓؿ بحٞ يٖيت أجوًٚ  هْٚ :افنٔخ
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 دائرة ظـ خرجقا  ؾ٘ن خيرجقن، ٓ أم اإلشالم دائرة ظـ افًٍٚد هبذا خيرجقن

 آحتامل ظذ وبْٚءً  ذبٔحتٓؿ، ؾتٗـؾ خيرجقا  مل وإن ذبٔحتٓؿ، تٖـؾ ؾال اإلشالم

 بخروجٓؿ حُّْٚ هؾ يْير اإلشالم مـ خترجٓؿ ظَٚئدهؿ ؾًٚد بٖن ؿِْٚ إذا إول

 مـ رء مـ بد ٓ هْٚ ادٌٚفٌٜ، مـ رء ؾٔف أم صحٔح حُؿ اإلشالم دائرة مـ

 :افٌحٞ

 مـ خيرجٓؿ افًٍٚد هذا وبٖن ظَٔدهتؿ بًٍٚد وصٍْٚهؿ افذيـ هٗٓء ـٚن إن

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل شْٜ ومـ اهلل ـتٚب مـ ظِٔٓؿ احلجٜ أؿّٔٝ ؿد اإلشالم مِٜ

 ؾٓؿ اهلل حجٜ ظِٔٓؿ َٕؿ مل ـْٚ إن أمٚ ذبٚئحٓؿ، تٗـؾ ٓ: افًٚبؼ افَقل يٖيت ؾحْٔئذٍ 

 ادًِّغ أحُٚم ظِٔٓؿ وجتري اإلشالم دائرة يف وبجرهؿ ظجرهؿ ظذ يٌَقن

 .ظِٔٓؿ أؿّٔٝ ؿد اهلل حجٜ أن ًِٕؿ ٓ أنْٚ دام مٚ افًٚدغ رب اهلل ظْد وحًٚهبؿ

 (00:00:00/أ06: افْقر رحِٜ)( 00:14:21/ب01: افْقر رحِٜ)

 ذبٗح؟ أم أقتٗؾ الِْر بالد دم الٓحؿ عـ السٚال وجقب

 مـ ؾٖضًّف ادًِؿ، أخٔف ظذ أحدـؿ دخؾ إذا[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

بف، مـ شَٚه وإن ظْف يًٖخف وٓ ؾِٖٔـؾ ضًٚمف، بف مـ ؾِٔؼب ذا  يًٖخف وٓ ذا

 .شظْف

 إخ أن طْف ظذ ؽِٛ مـ ظذ ُمّقل احلديٞ أن وافيٚهر هذا [:اإلمٚم ؿٚل]

 صٖن هق ـام افًٗال، وجٛ بؾ جٚز وإٓ ادحرمٚت، ويتَل حالل مٚفف ادًِؿ

 ظـ شٗاهلؿ مـ بد ٓ وأمثٚهلؿ ؾٓٗٓء افٍُر، بالد يف ادًتقضْغ ادًِّغ بًض

 ذبٔح؟ ام هق أؿتٔؾ مثالً  حلّٓؿ

 (.204/ 2) افهحٔحٜ افًًِِٜ



   حُؿ افِحقم ادًتقردة وضًٚم أهؾ افُتٚب   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 التحريػ ضرأ بَدوا الٕيارى ذبائح أكؾ جقاز بَدم الّقل رد

 ذيَتٖؿ عذ

 .وافًْخ افتحريػ بًد ادتْك ذبٔحٜ حتؾ ٓ: افنٚؾًل ؿٚل

 ابـ اإلشالم صٔخ افَقل هذا وًػ وؿد [:بَقفف افَقل هذا ظذ إفٌٚين ؾًِؼ]

 افَقل هذا واشتٌرب بٚفوًػ، حري وهق : ش491/  1» شآختٔٚرات» يف تّٜٔٔ

 ٕزفٝ وؾٔٓؿ - ملسو هيلع هللا ىلص ظٓده يف ـٕٚقا  افذيـ افُتٚب أهؾ ٕن افنٚؾًل: اإلمٚم مثؾ مـ

 إػ مْتًٌٚ ـٚن مـ بغ ؾرق وٓ افَرآن، بْص ُمرؾٚ ـتٚهبؿ ـٚن إٕام :- ادذـقرة أيٜ

 .بًده أو افتحريػ ؿٌؾ افديـ ذفؽ يف جده أو أبقه ـٚن مـ

 (67/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 تسٔٗة بُر أو اهلل لُر ذبح وا الْتاب أهؾ ذبائح وـ حيرم هؾ

 الذبح دم ادرشوعة اليِة غر عذ أو

 اؿتوٚء» يف مٍٔد فف بحٞ يف ذفؽ  اصساط اإلشالم صٔخ اختٚر [:اإلمٚم ؿٚل]

ط  ش.421 - 420 ص» شادًتَٔؿ افكا

ْرِ  ُأِهَؾ  َوَمٚ﴿ آيٜ أن حجتف: ومـ ٌَ   فِ
ِ
 ظّقمف - مًْٚهٚ يف ومٚ - ش﴾بِفِ   اهلل

 فف ينسط ؾٕ٘ف افُتٚب: أوتقا  افذيـ ضًٚم بخالف صقرة: مْف خيص مل ُمٍقظ

 ـالمف: افخ.. .ذـٚتف تٌح مل ادؼوع ادحؾ ؽر يف افُتٚيب ذـك ؾِق ادٌٔحٜ: افذـٚة

 .ؾراجًف

 (71/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت
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 وغرها أضَٔة وـ ادسٓٔني تّتؾ التل الدول وٕتجات وّاضَة

 هذا بٚدًِّغ، تٍتؽ دوفٜ أهنٚ اظتٌٚر ظذ افٌٌِٚريٜ افِحقم مَٚضًٜ :مداخِٜ

 .رء ـؾ وإػ ادٌِقشٚت إػ يتًدى صٔخ يٚ أطـ

 .ًٕؿ رء، ـؾ :افنٔخ

 روشٔٚ؟ مثؾ افٌٌِٚريٚ ؽر احلُؿ هذا يتًدى هؾ صٔخل. ضٔٛ :مداخِٜ

ًٚ، ضًًٌٚ  :افنٔخ  فُـ ـذفؽ، يُقٕقا  أن جيٛ إشالمٜٔ دول هْٚك ـٚن فق ضًٌ

 أجـ؟

  (04 : 25 : 11/ 497/وافْقر اهلدى)

 وٕف الزواج لٕا جيٗز الذي ديٕف عذ الْتايب لبّاء الًابط هق وا

 ضَاوف؟ وأكؾ

 وأـؾ مْف افزواج فْٚ جئز افذي ديْف ظذ افُتٚيب فٌَٚء افوٚبط هق مٚ :افًٚئؾ

 ضًٚمف؟

ًٚ  ييؾ أن وٚبىف :افنٔخ  يقمًٚ  ؿٚئامً  يُـ مل هذا ٕن ظّالً  وفٔس اشامً  إفٔف مْتًٌ

ٚمُ ﴿ :وتًٚػ تٌٚرك ؿقفف ٕزل يقم يف وٓ ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ؿْ  ِحؾ   اف ُُ  ﴾َف

دْ ﴿ ؾٔٓؿ ؿٚل وؿد [6:احٚئدة] ََ رَ  َف ٍَ ـَ  ـَ ُٞ  اهللَ  إِنَ  َؿُٚفقا  اَفِذي ٍٜ  َثٚفِ  [71:احٚئدة] ﴾َثاَلَث

 .جقايب هذا

ًٚ  صخهًٚ  هْٚك وجد فق :افًٚئؾ ٕٔ  افرب وجقد يُْر أو افًٌٞ يُْر ٕكا

 احلُؿ؟ هذا ظِٔف يْىٌؼ وتًٚػ شٌحٕٚف

ٕٜٔ مِٜ ظـ خرج يُقن هذا ٓ :افنٔخ  .افْكا



   حُؿ افِحقم ادًتقردة وضًٚم أهؾ افُتٚب   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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ٕٜٔ؟ إػ يْتًٛ وهق :افًٚئؾ  افْكا

 يديـ ٓ أن إٓتًٚب مًْك فٔس إٓتًٚب مًْك صق يْتًٛ، ًٕؿ :افنٔخ

ٜٕٔ ٕٜٔ مـ بُثر خيؾ ؿد فُـ بٚفْكا  افهالة ظِٔف ظًٔك هبٚ جٚء افتل ٜاحلَ افْكا

ٕٜٔ أنُر إذا أمٚ وافًالم  افذي ادًِؿ مـ صؽ بال ذ ؾٓق وتٍهٔالً  مجِٜ افْكا

 .ُمّد بـ أمحد يًّك أن ئٍد وٓ ديْف ظـ ارتد

 ( 04: 42: 01/   794/  وافْقر اهلدى)



 البدع أٍل ذبائح
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 الىَٗة ذبٗحة حْؿ

 هبذا متٍرداً  وأطْف يَقل افُقيٝ، يف ظْدٕٚ افًِؿ ضٌِٜ أحد صٔخ يٚ :مداخِٜ

 ـٍٚر، ـِٓؿ افنًٜٔ بٖن: يَقل أوًٓ  هق اإلخقة، بًض ؿٚل مٚ حًٛ: يًْل افَقل

ٕٜٔ يف ـٚجلٚهؾ جٚهِٓؿ اشتثْٚء، بال ـِٓؿ وجٚهِٓؿ ظٚدٓؿ  وؽره، افْكا

ين  .افْكا

 ـؾ مـ آـؾ أن مذهٌل أنٚ: ؾَٚل افراؾيض افنًٔل ذبٔحٜ مـ تٖـؾ هؾ: فف ؾَٔؾ

ك مـ َّ ؿْ  َوَمٚ﴿ اهلل، وبٚشؿ هلل ذبح ـٚن إذا ـٕٚٝ، ظَٔدة أي ظذ هلل ش ُُ َٓ  َف  َأ

ُِقا  ـُ ْٖ   اْشؿُ  ُذـِرَ  مِمَٚ َت
ِ
َِْٔفِ  اّلَل  ؟افَقل هذا يف شِػ فف هذا ؾٓؾ ،[449:إنًٚم﴾ ]َظ

  اجتٚهف؟ هق مٚ يًْل، صق هق ٓ، أبدًا، :افنٔخ

ْٕٚ مع ـٚن هق :مداخِٜ  ...ظْدهؿ مٚ أؽِٛ ترك[ ثؿ] إخقا

 .شٍِل أنف ًٍٕف ظـ يَقل مٚ أطـ: ويًْل صذ،: يًْل :افنٔخ

جف..:مداخِٜ ٟ مْٓ ل ادْٓ ٚد ظذ مْف خيٚؾقن افًٍِٔغ أن إٓ ـٚمالً، افًٍِ  ...أنف اظَت

 .يَقل ؾٔام شٍِف مـ :افنٔخ

 ـٕٚٝ إن: ؿٚل اشتدرك ؿٚل فُـ أوٓ شِػ ل ـٚن إن أدري ٓ: َقلي :مداخِٜ

 فُـ ؿقل، ظـ أرجع ؾٖنٚ اإلمجٚع بخالف ـٕٚٝ وإن أتراجع، ؾٖنٚ إمجٚع مًٖخٜ

 .هُذا

ٚمُ ﴿: آيٜ يٍن ـٔػ :افنٔخ ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ؿْ  ِحؾ   اْف ُُ  ؟[6:احٚئدة﴾ ]َف

 ...يًْل دائامً  فٔس ادخٚفٍٜ مٍٓقم: ؿٚل ٔيٚت،ا هذه فف ؿِٔٝ :مداخِٜ

 .حالل افُتٚب أهؾ ؽر ضًٚم إٕف افدفٔؾ ويـ فُـ فٔس صحٔح :افنٔخ

ؿْ  َوَمٚ﴿ :مداخِٜ ُُ َٓ  َف ُِقا  َأ ـُ ْٖ   اْشؿُ  ُذـِرَ  مِمَٚ َت
ِ
َِْٔفِ  اّلَل  مٚ: ؿٚل[ 449:إنًٚم﴾ ]َظ
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 ...ـٚن إًٕٚن أي مـ ظِٔف هللا اشؿ ذـر دام

ين أن هْٚ بًوٓؿ ؾٔٓٚ ينٚرـف ؽٍِٜ يف هذ :افنٔخ  بٚشؿ: ؾَٚل ذبح إذا افْكا

 بًؿ: ؿٚل إذا أمٚ اهلل، ؽر بٚشؿ ذبح فٕن ذبٔحتف: يٗـؾ ٓ بٖنف: ؿٚئؾ يَقل ادًٔح

 افّْط، هذا ظذ هق إفٔف تنر أنٝ افذي افنخص هذا أن يٌدو ذبٔحتف، أـِٝ اهلل

ين هذا، ظذ أوردتف مٚ ظِٔف ؾرد  ؿقفف وبغ بْٔف ؾرق ٓ افرب بٚشؿ ؿٚل إذا افْكا

 افَؤٜ ٕن وذاك، ذاك وبغ هذا بغ ؾرق ؾال اهلل، بٚشؿ: ؿٚل وإذا ادًٔح، بٚشؿ

 بغ افتٍريؼ يرى افذي هلذا ؿِٝ ؾٖنٚ بٕٚفٍٚظ، تتًِؼ ممٚ أـثر بٚفًَٔدة تتًِؼ

 تًتَد أٓ: ؿِٝ اهلل بٚشؿ يذبح افذي وأخر ادًٔح، بٚشؿ يذبح افذي افْكاين

 مٚ إذاً : فف ؿِْٚ افَدس، وروح وآبـ إب: يًْل اهلل، بٚشؿ: يَقل حغ أنف مًل

 بٚٔيٜ ُمتجًٚ  يَقل افذي هذا: ؾ٘ذاً  مؼك، ـالمهٚ دام مٚ ذاك، وبغ هذا بغ افٍرق

 أظْل مٚ. ٓ يتهقر، ٓ هذا فف، ذيؽ ٓ افذي افقاحد بٚهلل يٗمـ هؾ: افًٚبَٜ

: بَٔقل حٚ إٕف ٕحـ مًِّْٔٚ يف أن بْنؽ ٕحـ أظتَد، ٓ أنٚ افذابح، أظْل افَٚئؾ،

  ـٔػ؟ ظرؾٝ أخريـ ظذ ؾوالً  يًْل؟ مٚذا اهلل بًؿ

 ؽر أنف يَٚل مٚ أؿؾ: يًْل صؽ بال ؾٓق أيٜ هبذه اإلًٕٚن هذا ؾتًّؽ وفذفؽ

 ظذ يْىِؼ حتك افًِامء أؿقال يراجع افُتٛ، يراجع أن ظِٔف يٌٌْل ثؿ دؿٔؼ،

ًٚ، ظْف َِٕٝ ـام يَقل وٓ بهرة،  هؾ! ضٔٛ أتراجع، ؾٖنٚ إمجٚع ؾٔف ـٚن إن إٍٓ

 بحثٝ؟

 .بحٞ مٚ :مداخِٜ

 ـؾ إٕف وأبدًا، دائامً  مْٓؿ ٕنُق ٕحـ افع افْٚس مـ هذا: إذاً . بحٞ مٚ :افنٔخ

 ثؿ أؾّٓف، افذي هذا أنٚ: ويَقل ؾٔتٌْٚه رأي فف ويٌدو ظِؿ، صقيٜ ظْده صٚر واحد

 مٗفٍٚت؟ اإلًٕٚن هلذا هؾ ادتٖخريـ، وٓ ادتَدمغ ٓ افًِامء بجٓقد يًتًغ ٓ

 .ٓ :مداخِٜ

 .فف فٔس :افنٔخ



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ذبٚئح أهؾ افٌدع 
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ًٚ  خرج :مداخِٜ  .افًًقديٜ مـ افًجـ مـ حديث

 خيٚفٍٓؿ؟ وأن اجلامظٜ أوئلؽ مـ هق ـٚن :افنٔخ

 .ًٕؿ خٚفٍٓؿ :مداخِٜ

 افريٚض؟ يف شجغ ـٚن ويـ :افنٔخ

 ثامن مُٞ ـٚن أجـ شجـ آخر أدري مٚ شجقن، ظدة مـ تَْؾ هق :مداخِٜ

َؽ  شْقات ًِ  ؟جلٓٔامن ـتٛ أدخؾ ـٚن احلٚدث ؿٌؾ ُم

 احلٚفٜ؟ يف صٚرك مٚ هق: يًْل :افنٔخ

 .صٚرك مٚ ٓ :مداخِٜ

 .خرج حٚ صٚرك :مداخِٜ

 ...ـِٓؿ أخرجقهؿ أن، ـِٓؿ أخرجقهؿ هؿ. ٓ :مداخِٜ

  (00 : 00: 00/ 455/ وافْقر اهلدى)





 الصٔد كتاب
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 اليٗد ذلؽ فٙكؾ لٓيٗد ادجقد كٓب ادسٓؿ أرشؾ إذا

 حيؾ فال لٓيٗد وسٓؿ كٓب ادجقد أرشؾ وإذا حالل

 [:  ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

 .ؤًػ .شوضٚئره ادجقد ـِٛ صٔد ظـ هنْٔٚ» :مرؾقًظٚ جٚبر ظـ روي

: وجٓغ ظذ ؾّٓف ويُّـ فِحديٞ، ينٓد مٚ افٌٚب يف وفٔس [:اإلمٚم ؿٚل]

 صٔده أـؾ جيقز ٓ هذا ؾًذ صٚحٌف ب٘رشٚل صٚد ادجقد ـِٛ يُقن أن: إول

 حيؾ هذا وظذ مًِام، أرشِف افذي يُقن أن: افثٚين .صحٔحٚ احلديٞ مًْك ؾُٔقن

 افتقؤح أحًـ مٚفؽ اإلمٚم ادًٖخٜ أووح وؿد احلديٞ مًْك يهح وٓ صٔده

 ـِٛ أرشؾ إذا ادًِؿ أن ظْدٕٚ ظِٔف ادجتّع إمرش:  »14/  2ش »ادقضٖ» يف ؾَٚل

 بٖس ٓ حالل افهٔد ذفؽ ؾٖـؾ متًِام ـٚن إذا أنف ؿتؾ أو ؾهٚد افوٚري ادجقد

 يرمل أو ادجقد، بنٍرة يذبح ادًِؿ مثؾ ذفؽ مثؾ وإٕام ادًِؿ، يذـف مل وإن بف،

 أرشؾ وإذا بٖـِف، بٖس ٓ حالل وذبٔحتف ذفؽ ؾهٔده هبٚ، ؾَٔتؾ بٌِْف، أو بَقشف،

 أن إٓ افهٔد ذفؽ يٗـؾ ٓ ؾٕ٘ف ؾٖخذه صٔد ظذ افوٚري ادًِؿ ـِٛ ادجقد

 افهٔد هبٚ ؾرمل ادجقد، يٖخذهٚ وٌِٕف، ادًِؿ ؿقس مثؾ ذفؽ مثؾ وإٕام يذـك،

  .شذفؽ مـ رء أـؾ حيؾ ؾال ادجقد، هبٚ يذبح ادًِؿ صٍرة وبّْزفٜ ؾَٔتِف،

 (.22/ 2) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 أكؾ الْٓب لياحب جيقز هؾ وٕف فٙكؾ صٗداً  الْٓب صاد إذا

 اليٗد؟

 ش:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل أمحد ظْد ظٌٚس ابـ حديٞ ويف [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؾ٘ذا ًٍٕف، ظذ أمًُف ؾٕ٘ام تٖـؾ: ؾال افهٔد مـ ؾٖـؾ افُِٛ أرشِٝ إذا»
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 [حًـ.]شصٚحٌف ظذ أمًُف إٕام ؾُؾ: يٖـؾ ومل ؾَتؾ أرشِتف

 اخلنْل ثًٌِٜ أبٚ أن: ظّرو بـ اهلل ظٌد حديٞ مـ داود وأبق ،أمحد أخرج وؿد

 فؽ ـٕٚٝ إن»: ؿٚل صٔدهٚ؟ يف ؾٖؾتْل مٌُِٜ: ـالبٚ ل إن» اهلل رشقل يٚ: ؿٚل

 ،ذـل؟ وؽر ذـل شاهلل رشقل يٚ: ؾَٚل ،شظِٔؽ أمًُٝ ممٚ ؾُؾ مٌُِٜ ـالب

 [حًـ.]شمْف أـؾ وإن»: ؿٚل ،مْف؟ أـؾ وإن: ؿٚل شذـل وؽر ذـل»: ؿٚل

 أمًؽ ٕنف صٔده: حٚل يف أـؾ إذا مٚ ظذ ادْع بحّؾ احلديثغ بغ مُجع وؿد

 ش..فهٚحٌف أمًُف أن بًد مْف أـؾ إذا مٚ ظذ واإلبٚحٜ فًٍْف،

 ـثر وابـ ،ش410/  1» شافًْـ هتذيٛ» يف افَٔؿ ابـ اجلّع هذا اشتحًـ وؿد

 .شافتًٍر» يف

 (41/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 يٚكؾ؟ هؾ إرض عذ فسّط الٌائر جٕاح اليٗاد أصاب إذا

 ؾٖصٚبف ؾًَط، بجْٚحف ؾيب ضٚئر ظذ رصٚصٜ أضِؼ صٚئد :مداخِٜ

 أمٚت يًِؿ ٓ أنف مع افىٚئر هذا يٗـؾ هؾ إرض ظذ ؾًَط يًْل، بجْٚحف

 افًَقط؟ مـ أم بٚفرصٚصٜ

ًٚ، إرض ظذ شَط يًْل افًٚئؾ ـٖن :افنٔخ  يًْل؟ هُذا مٔت

 .ًٕؿ أي :مداخِٜ

ًٚ  إرض ظذ شَط :افنٔخ  .مٔت

 ..ًٕؿ أي :مداخِٜ

 .جْٚحف يف اإلصٚبٜ وـٕٚٝ :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ
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 ادٓؿ ظَْف، مـ أو رؿٌتف مـ بٔدك احلٔقان ـذبح هق ؾٓذا مْف افدم شٚل ـٚن إذا

ًٚ، بجْٚحف أصٔٛ افذي افىٚئر يدرك مل افهٚئد أن ًٚ  أدرـف أن بًد ؾامت حٔ  مٚت، حٔ

ًٚ  ؾقجده إفٔف ذهٛ إذا أمٚ يٗـؾ، ٓ حْٔذاك  رمٚه افذي افىٚئر ـذفؽ فف، حؾ ؾَد مٔت

ًٚ، ؾقجده احٚء يف أو افٌحر يف ؾقؿع افرامل  إن: أي إول، حُؿ حُّف ؾٓذا مٔت

 افٌحر يف وجده ؾ٘ذا افرصٚصٜ، وهق افٌحر يف أوؿًف افذي هق بٚفيٚهر أمٚتف افذي

ًٚ  وجده إذا أمٚ ذبحف، مـ بد ؾال هُذا يوىرب  .ًٕؿ. وحيؾ ؾٔجقز مٔت

 (..:48: 22/ 714/ وافْقر اهلدى) 

 حيؾ هؾ أخرى ضٗقر وَف فسٌّت وَٕٗا ضائرا اليٗاد قيد لق

 أكٖٓا؟

 وـٚن ضٚئر ظذ اهلل بًؿ: صٚئد ؿٚل فق: أجوًٚ . بٚفهٔد يتًِؼ شٗال :مداخِٜ

 فف؟ حتؾ هؾ هبٚ، يَهد مل أخرى ضٔقر افىٚئر مع ؾًَط ادْتؼ، افْقع مـ افرصٚص

 .ـِٓٚ حِٝ ظِٔٓٚ شّل رصٚصٜ دامٝ مٚ ًٕؿ، :افنٔخ

 (00: 20: 47/ 714/ وافْقر اهلدى)





 أّ جنش٘ مْاد استدداو

 األطعن٘ يف كحْلٔ٘
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 الًٙن وَدة وـ وستخٓية وادة وـ تيٕع التل إجبان حْؿ

- افوٖن، مًدة مـ مًتخِهٜ مٚدة بٚشتخدام تهْع [افتل] إجٌٚن :افًٗال

 تُقن تُٚد جدًا، صٌرة افُّٜٔ هذه ـٕٚٝ وإن ،-هْٚ وفٔس أوروبٚ يف افُالم هذا

  احلُؿ؟ ؾام مْف، إجٌٚن تهْع افذي احلِٔٛ، مـ بٚحٚئٜ ٕهػ مـ أؿؾ

 مل حٔقان مـ اشتخرجٝ ٕهنٚ ٕجًٜ: أهنٚ يٍسض افتل احٚدة هذه أن :افنٔخ

ًٚ، ذبحًٚ  يذبح  احلٔقان هذا يذبح مل إذا فُـ إـؾ، حالل إصؾ يف ـٚن وفق ذظٔ

 ظِؿ ظذ تُقن أن يٍسض ـام ٕجًٜ، وادٔتٜ ـٚدٔتٜ، ؾٔهٌح حالل، أصِف افذي

 : حٚفتغ مـ حٚفٜ هلٚ إجٌٚن مْٓٚ تهْع افتل احٚدة ؾٓذه بذفؽ،

 افذي احلِٔٛ مٚدة وبغ بْٔٓٚ افُٔاموي افتٍٚظؾ بًٌٛ ظْٔٓٚ يتٌر أن إمٚ

 هل: احلٚفٜ ـٕٚٝ  ؾ٘ن وظْٔٔتٓٚ، بنخهٔتٓٚ ُمتٍيٜ تٌَك أن وإمٚ جٌـ، إػ يتحقل

 ظذ افدفٔؾ ومـ افؼظٜٔ، ادىٓرات مـ ؾٚفتحقل حتقفٝ، أهنٚ أي إوػ، افهقرة

ًٚ، ـٚن أصِف أن مع حالل، ضٚهراً  يهٌح ؾٚخلؾ خؾ، إػ اخلّر حتقل ذفؽ م  حرا

 افْجٚشٜ واؿع إػ ؾٔٓٚ يْيرون أخرى، بٖمثِٜ يٖتقن افًِامء بًض فُـ ٕص وهذا

 افًغ حتقل أن ظذ إمثِٜ ؾّـ أخرى، وٕقظٜٔ صخهٜٔ إػ حتقفٝ وافتل ادحرمٜ،

 ادٔٝ احلٔقان ادىٓرات، مـ لافتحق هذا أن أخرى، حََٜٔ إػ ادحرمٜ أو افْجًٜ

 وٕحق وافنّس وإمىٚر ـٚفريٚح افىًٌٜٔٔ، افًقامؾ بًٌٛ تتحقل ؿد ،افٍىًٜٔ

 يْير ؾٓؾ مِح، إػ افزمـ مع تتحقل افْجًٜ ادٔتٜ هذه افزمـ، مع مِح، إػ ذفؽ،

 ًٕقد ٓ ٓ،: اجلقاب أصِف؟ إػ يْير أم ادِح وهق حتقل، افذي هذا واؿع إػ ذظًٚ 

 مِح، هق وذوؿًٚ  دًًٚ و حًًٚ  افقاؿع هذا افقاؿع، هذا إػ ْٕير ٕحـ وإٕام إصؾ، إػ

، افٍْس تًٚؾف افتل ٍىٔساف هق ؾِٔس ًٜ ًٚ، تًٚؾٓٚ أهنٚ ظـ ؾوالً  رؤي  ظـ ؾوالً  دً

 افًقامؾ، تِؽ بًٌٛ وادحرم إصؾ يف افْجس ؾٓذا أـاًل، وأـثر أـثر تًٚؾٓٚ أهنٚ

 . حالًٓ  ادِح هذا صٚر ادِح، هق أخرى، ضًٌٜٔ إػ حتقل حٚ
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 بًٌٛ حتقفٝ ؿد إفٌٚن، مْٓٚ تهْع افتل افْجًٜ احٚدة هذه ـٕٚٝ إن هذا ظذ

 هذا افٍٚحص جقاب فُٚن ؾحص، فق بحٔٞ أخرى، ظٔقن إػ افُٔاموي افتٍٚظؾ

 تزال ٓ احٚدة هذه أن اؾسوْٚ إذا أمٚ افْجًٜ، احٚدة تِؽ أو افدهـ ذاك هق فٔس

 ظذ ادًٖخٜ إػ يْير ؾحْٔئذٍ  واحلرمٜ، افْجٚشٜ وهل تٓٚٔوظْٔ بنخهٔتٓٚ ُمتٍيٜ

 : أيت افتٍهٔؾ

 ادرـٛ ذاك يف وظْٔٔتٓٚ بنخهٔتٓٚ، احتٍيٝ افتل افْجٚشٜ هذه ـٕٚٝ إن

 أو احلِٔٛ، مع افْجٚشٜ هذه ًٌٕٜ إػ ْٕير ؾحْٔئذٍ  دواء، أو مثالً  احلِٔٛ هق افذي

 ؾٔف، دخؾ افذي ضٓٚرة ظذ تٌٌِٝ افْجٚشٜ هذه ـٕٚٝ ؾ٘ن ـٚفدواء، آخر شٚئؾ أي

 ُمتٍيًٚ  بف ادّزوج بَل وإن ذفؽ، ـؾ تْجس ؾَد  افْجٚشٜ، هذه ؾٔف دخِٝ أو

 أجوًٚ  جداً  وـثرة ـثرة أجزاء مـ ادرـٛ افدواء مًروف، ضًّف احلِٔٛ بنخهٔتف

 . مًروف

 احلِٔٛ هق بف ادّزوج أخرى، ظْٜٔٔ إػ ادخٚفىٜ هذه بًٌٛ حتقل ؾ٘ذا

 افؼظل احلُؿ ٕن ٕجٚشٜ: ؾٔف ـٚن وإن ضٚهر ؾٓق وإٓ ٕجس، ؾٓق وافدواء

 إمثِٜ ومـ اشتًامفف، وحرم تْجس ٕجٚشٜ ؾٔف وؿع شٚئؾ ـؾ فٔس أنف بف، ادَىقع

 شٚئؾ صٔػ يف شّـ أو ؾٖرة، ؾٔٓٚ تَع زيٝ، تُْٜ ادقوقع، يف احلًٚشٜ افقاؿًٜٔ

 أـِف جيقز هؾ ثؿ افًّـ، ذاك أو افزيٝ، هذا بٔع أوًٓ  جيقز هؾ ؾٖر، ؾٔف يَع

  واشتًامفف؟

 افٍٖرة، هْٚ هل وافتل افْجٚشٜ هذه ـٕٚٝ إن افًٚبؼ، افتٍهٔؾ ظذ :اجلقاب

 أحد يتٌر بٖن وذفؽ ؾٔف وؿًٝ افذي افًّـ أو افزيٝ صخهٜٔ مـ ؽرت

 افثالثٜ، إوصٚف هذه أحد ؾتٌر افريح، أو افِقن، أو افىًؿ،: افثالثٜ أوصٚؾف

 إصِٜٔ، حََٔتف ظـ خرج ؿد افًّـ أو افزيٝ هق افذي افًٚئؾ هذا أن يًْل

ًٚ، يُقن ذاك وحغ آخر، شٚئالً  وجًِتف ظِٔف تٌٌِٝ بحٔٞ افْجٚشٜ وخٚفىتف  ٕجً

 وجيٛ ٕجس ٕنف افىرق مـ ضريَٜ بٖي اشتًامفف وٓ أـِف، وٓ بًٔف، جيقز ٓ

 افنحقم، ظِٔٓؿ حرمٝ افٔٓقد اهلل فًـ»: يَقل ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن إرؿٚتف،
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 . شثّْف حرم رء أـؾ حرم إذا اهلل وإن أثامهنٚ، وأـِقا  بٚظقهٚ ثؿ ؾجِّقهٚ

 ادٔٝ، افٍٖر ٕحـ بّثٚفْٚ مٚ، بْجٚشٜ تْجس إذا افًّـ ذاك أو افزيٝ ؾٓذا

 شًّتؿ ـام ثّْف، أـؾ وبٚفتٚل أـِف، حرم اهلل ٕن بًٔف: جيقز ؾال ٕجًًٚ  أصٌح حْٔئذٍ 

 بٚظقهٚ ثؿ ؾجِّقهٚ افنحقم، ظِٔٓؿ حرمٝ افٔٓقد اهلل فًـ»: افًٚبؼ احلديٞ

 . شثّْف حرم رء أـؾ حرم إذا وجؾ ظز اهلل وإن أثامهنٚ، وأـِقا 

 ظذ ادًٔىرة ادّْٜٓٔ افَٚهرة ذيًتْٚ يف فِحؿ تٚبع وهق ضٔٛ، هق: افنحؿ

ئع ـؾ  ظِٔٓؿ حرم وجؾ ظز اهلل ـٚن ؾَد افٔٓقد، ذيًٜ يف أمٚ افَٔٚمٜ، يقم إػ افؼا

 افتحريؿ هذا بًٌٛ افَرآن يف سح وؿد حلقمٓٚ، أـؾ احلالل افدواب، صحقم

  افنحقم؟ افٔٓقد ظذ اهلل حرم حٚذا: ؾَٔقل اجلٚفًغ بًض ظْف يتًٚءل ؿد افذي

ِْؿٍ ﴿ افُريؿ، افَرآن ٍٕس يف :اجلقاب ـَ  َؾٌُِي ـَ  ِم ؿْ  َحَرْمَْٚ َهُٚدوا اَفِذي ِٓ َِْٔ ٌٍَٚت  َظ  َضِٔ

 ْٝ َِ  وإن ظِٔٓؿ، اهلل حرمٓٚ افتل افىٌٔٚت مـ ؾٚفنحقم ،[450:افًْٚء﴾ ]هَلُؿْ  ُأِح

ء، افٌٔع حتريؿ ذفؽ ؾالزم ظِٔٓؿ، اهلل حرمٓٚ  افَِقب افٌِػ افٔٓقد فُـ وافؼا

 وذفؽ ظِٔف، احتٚفقا  بؾ افؼظل، احلُؿ هذا ظذ يهزوا مل ظْدهؿ افتقراة بْص

 ؾًٚفٝ حتتٓٚ مـ افْٚر وأوؿدوا افَدور، يف وووًقهٚ افنحقم أخذوا بٖهنؿ

 إمٚرة أنًٍٓؿ هلؿ شقفٝ ـام أو بيْٓؿ: يَٚل ـام افًىح مًتقي صُالً  وأخذت

ًٜ  صٚر افنحؿ هذا أن بٚفًقء،  أمٚ افنُؾ، بٚختالف إٓ ذفؽ فٔس أخرى، حََٔ

ًٚ، يزال ٓ ؾٓق افدهـ  أخز ـام وجؾ ظز اهلل ؾًِْٓؿ افْٚس، يًتًِّف ؾِذفؽ دهْ

 ،شافنحقم ظِٔٓؿ حرمٝ افٔٓقد اهلل فًـ»: افًٚبؼ احلديٞ يف افًالم ظِٔف افرشقل

ِْؿٍ ﴿: أيٜ تًْقا  ٓ ـَ  َؾٌُِي ـَ  ِم ؿْ  َحَرْمَْٚ َهُٚدوا اَفِذي ِٓ ْٔ َِ ٌٍَٚت  َظ ْٝ  َضِٔ َِ ﴾ هَلُؿْ  ُأِح

 ذوبقهٚ، ِقهٚ؟مج مًْك أجشش ؾجِّقهٚ افنحقم ظِٔٓؿ حرمٝ» ،[450:افًْٚء]

 افتُْٜ ذفؽ ظذ ،شثّْف حرم رء أـؾ حرم إذا اهلل وإن أثامهنٚ، ا وأـِق بٚظقهٚ ثؿ»

 بٔع جيقز ؾال افثالثٜ أوصٚؾٓٚ أحد تٌر ثؿ ٕجٚشٜ، ؾٔٓٚ وؿًٝ إذا افًّْٜ، أو افزيٝ

 يراق: أن وجيٛ افىرق، مـ ضريؼ بٖي اشتًامفف وٓ أـِف، جيقز ٓ وبٚفىٌع ذفؽ،
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ًٚ، ذـرٕٚ ـام إمر ـٚن إذا أمٚ ،ٕجس ٕنف  تٗثر مل ؾٔف وؿًٝ افتل افْجًٜ احٚدة أن إٍٓ

 إخراج بًد افزيٝ ذاك أو افًّـ هذا اشتًامل ؾٔجقز افثالثٜ، أوصٚؾف أحد تٌٔر يف

 ادتًٍخ هذا ويْتـ تتًٍخ، افزمـ مع افًٚئؾ هذا يف بَٔٝ أهنٚ يُّـ افتل افًغ

ؤه وٓ بًٔف وٓ أـِف، جيقز وٓ ؾٔتْجس افًٚئؾ، ذاك  . ذا

 . افًٗال بذاك يتًِؼ مٚ هذا

  (.: ..: .28/   9/وافْقر اهلدى)

 ٘جسة وادة فٖٗا تستخدم قد التل إجبان حْؿ

 افتل ادٍْحٜ إٓ ؾٔٓٚ فٔس أنف هذا صٚحٌْٚ أخزٕٚ ـام اهلقفْديٜ اجلٌْٜ إن :افنٔخ

 وبِحّف، بوخٚمتف ادنٓقر اهلقفْدي افٌَر مـ ذبٔح ؽر ؿتٔؾ حٔقان مـ تًتخرج

 ٕجًٜ تًتز افتل ادٍْحٜ هذه إٓ ؾٔٓٚ فٔس اهلقفْديٜ اجلٌْٜ ـٕٚٝ إذا: فف ؿِٝ ؾٖنٚ

ؤه وبًٔف أـِف اجلٌـ هذا يُقن ذفؽ مع ذبٔحٜ، مـ وفًٔٝ مٔتٜ مـ ٕهنٚ  وذا

 مـ افُِٔقات مئٚت يف مْٓٚ جداً  ؿِِٜٔ ـّٜٔ تَِك افتل ادٍْحٜ هذه أن أظْل حالل،

 يف تَع افتل افَِِٜٔ افْجٚشٜ صٖن صٖهنٚ افْجٚشٜ هذه جٌْٜ إػ يتحقل حتك احلِٔٛ

 ٓ ادىٓر افىٚهر احٚء هذا يف افْجٚشٜ هذه وؿقع أن ؾُام ادىٓر، افىٚهر افُثر احٚء

ًٚ  ٓ اشتًامفف جيقز ٓ ٕجًًٚ  حيقفف  يف تَِك افتل ادٍْحٜ هذه ـذفؽ تىٓراً  وٓ ذب

 ُمرمٜ، اجلٌْٜ هذه جيًؾ ٓ ؿِْٚ ـام وفتجّد فٔتخثر احلِٔٛ مـ جداً  افٌُرة افُّٜٔ

 .احلِٔٛ هق افذي افًٚئؾ مـ افُٚثرة افُثرة يف اوّحِٝ افَِِٜٔ افْجٚشٜ هذه ٕن

 هبٚ حتؾ احٚء حقل اإلشالمٜٔ ادذاهٛ بًض يتٌْٚهٚ افتل افٍَٜٓٔ ادًٖخٜ ؾٓذه

 اإلمٚم مذهٛ اهلقفْديٜ، بٚجلٌْٜ يتًِؼ مٚ: مْٓٚ احلٚرض افًك يف ـثرة منٚـؾ

 ظِٔف ؿٚل ـام افُثر احٚء أن ظْف روايٜ أو أمحد اإلمٚم مذهٛ وأطْف اهلل رمحف مٚفؽ

 روايٜ يف جٚء شرء يْجًف ٓ ضٓقر احٚء»: افهحٔح احلديٞ يف وافًالم افهالة

 ضًّف يتٌر مل مٚ»: وهل مًْٚهٚ، صحٜ ظذ متٍؼ صحٔح ومًْٚهٚ ؤًػ، إشْٚدهٚ

 إػ افدؿٜ مـ بقء فف يتٌْف أن يُّـ ظِٔف ادجّع ادًْك وهذا شرحيف أو فقٕف أو
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 بَل مٚ: أي شرء يْجًف ٓ ضٓقر احٚء»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف يف ٕيراً  صحتف

ًٚ، مٚء ُتًف ٓ أنٝ ٕجٚشٜ بًٌٛ فقٕف تٌر ؿد مٚء رأجٝ ؾ٘ذا مٚء،  هذا: تَؾ ٓ مىَِ

 أن دام ؾام إفخ،.. بْجٚشٜ ضًّف متٌر مٚء أشـ مٚء: ظْف تَقل أؿؾ ظذ هذا مٚء،

ًٚ، افًامء مـ أنزل ـٚن فق ـام افىًٌٜٔٔ خهٚئهف ظذ ُمٚؾيًٚ  يزال ٓ احٚء  احٚء ؾٓق إٍٓ

ؿْ ﴿ ادٗمْغ ظٌٚده ظذ بف وجؾ ظز اهلل امتـ افذي افىٓقر ـُ َر ِٓ ﴾ بِفِ  فَُِٔى

 ادًِّغ ظِامء ظِٔٓٚ عوأمج ؤًػ بًْد افزيٚدة هذه جٚءت ؾِام[ 44:إنٍٚل]

 بؼط رء يْجًف ٓ ضٓقر احٚء وافٌٔٚن، افؼح هبذا احلديٞ ٍٕٓؿ أن ئًَْٚ  صح

 ضًّف يتٌر مل مٚ تَٔٔده مـ ٓبد افؼط هذا وفُـ رحيف، أو فقٕف أو ضًّف يتٌر أٓ

 افثالثٜ إوصٚف هذه مـ وصػ يف افتٌر هذا ـٚن إذا أمٚ بْجٚشٜ، رحيف أو فقٕف أو

 حتقل مـ ظِٔف يىرأ  أن يُّـ مٚ ـؾ تْجس، احٚء أن ذفؽ مًْك ؾِٔس ٕجٚشٜ بٌر

ً، مٚء ؾٌَٔك مىٓراً، ـقٕف مـ خيرج أن  فٔس ٕنف بف تتقوٖ أن يُّـ ٓ: أي ضٚهرا

 ٕنف إفخ. .يُّْؽ ،بف تسضٛ أن يُّْؽ ثٔٚبؽ، بف تًٌؾ أن يُّْؽ فُـ مىٓراً 

 متٌر ضًّف فُـ مٚء، هذا افؼاب هذا مثالً  افًٚئؾ هذا تؼبف، أن ويُّـ ضٚهر،

  ٕجس؟ هق ؾٓؾ متٌر، وفقٕف

 جيقز ضٚهر ؾٓق ضٚهر، أثر وإٕام ٕجٚشٜ أثر فٔس تٌر هذا ٕن ٓ، :اجلقاب

 احلُؿ هذا ظرؾْٚ ؾ٘ذا مىٓراً، فٔس ٕنف بف تتقوٖ أن فؽ جيقز ٓ فُـ ذبف،

 ؿوٚيٚ إػ َِٕف يُّـ افًامء مـ وجؾ ظز اهلل أنزفف افذي بٚحٚء ادتًِؼ افؼظل

 ؾٓؾ شٚئاًل، مْٓام ـؾ وـٚن ٕجٚشٜ ؾٔٓام وؿًٝ إذا وافًّـ افزيٝ: مثالً  أخرى،

 هذا يف وؿًٝ افتل افْجٚشٜ هبذه افثالثٜ أوصٚؾف أحد تٌر إذا: ادٔزان خذ يتْجس؟

ؤه، وٓ بًٔف جيقز ؾال افًٚئؾ افًّـ أو افًٚئؾ افزيٝ  .إراؿتف جيٛ وإٕام ذا

 ؾٔيؾ افثالثٜ إوصٚف هذه مـ بٌّرات افًّـ أو افزيٝ يتٌر مل إذا أمٚ

ؤه، وبًٔف أـِف جٚئزاً  ضٚهراً   ؾٕٚمر جٚمداً  ـٚن إذا أمٚ شٚئاًل، ـٚن إذا هذا وذا

 وؿًٝ إذا»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف وهق افهحٔح احلديٞ يف جٚء ؾَد أشٓؾ،

 هذه يف افٍَٓٚء اختِػ وؿد شوـِقه حقهلٚ ومٚ ؾٖخَقهٚ أحدـؿ شّـ يف افٍٖرة

 مٚ هق افهحٔحٜ افروايٜ روايٜ، احلديٞ هذا يف افرواة اختالف ظذ بْٚء ادًٖخٜ
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ًٚ، شًّتّقه  حقهلٚ ومٚ ؾٖخَقهٚ أحدـؿ شّـ يف افٍٖرة وؿًٝ إذا»: مىَِٜ إٍٓ

 اجلِٔؾ اإلمٚم ظذ تدور ضرق ومـ وؽره، افٌخٚري صحٔح روايٜ هذه شوـِقه

 ظـ مًّر بروايتٓٚ تٍرد افهحٔح خٚرج أخرى روايٜ يف فُـ ،افزهري اإلمٚم

 افٍَٓٚء، بغ خالف مْنٖ افتٍهٔؾ هذا ـٚن تٍهٔالً  احلديٞ يف ؾٖدخؾ ،افزهري

 روايٜ شؾٖريَقه مٚئًًٚ  ـٚن وإن حقهلٚ، ومٚ ؾٖخَقهٚ جٚمداً  ـٚن ؾ٘ن»: ؿٚل حٔٞ

 بًض فف وفُـ ثَٜ هذا مًّراً  ٕن احلديٞ ظِامء تًٌر يف صٚذة روايٜ هذه مًّر

 احلديٞ هذا واؿع هق ـام مْف ظدداً  أـثر أو مْف أحٍظ هق مـ خٚفػ ؾ٘ذا ادخٚفٍٚت،

 ظِامء ظْد افؤًػ احلديٞ أؿًٚم مـ ؿًؿ افنٚذ واحلديٞ صٚذة، روايتف ـٕٚٝ

 وفٔس مىِؼ افهحٔح احلديٞ وأن احلديثٜٔ احلََٜٔ هذه فف تٌْٔٝ ؾّـ احلديٞ،

 خيهص أن افٍَٜٓٔ افْٚحٜٔ مـ فف جيز مل حْٔئذٍ  مًّر بف تٍرد افذي افتٍهٔؾ هذا ؾٔف

 افًّـ يف تَع حْٔام افٍٖرة هذه بًوٓؿ، يَقل ـام بٚفرأي أو افنٚذة بٚفروايٜ احلديٞ

 حْٔام تُقن أن يُّـ بٚفٍٖرة ُمٔط وهق جٚمداً  افًّـ ٕرى حْٔام يُّـ اجلٚمد

 ؿد افزيٝ أو افًّْٜ تُقن: ؾ٘ذاً  مٚئع، وهق افزيٝ يف أو افًّـ يف وؿًٝ وؿًٝ

 ؾام افًّـ، مـ أو افزيٝ مـ افًٚئؾ هبذا ٕجٚشتٓٚ واختِىٝ افٍٖرة ؾٔٓٚ اوىربٝ

 رأي هذا زيٝ؟ أو ؾَط جٚمد وهق افًّـ هذا يف وؿًٝ افٍٖرة هذه أن ٕحـ يدريْٚ

ًٚ  افرأي هذا دثؾ ٕرى ٓ ٕحـ وفُـ افٍَٓٚء مـ افْٚؿديـ فًٌض  تذـر ؿّٜٔ أو وزٕ

 شوـِقه حقهلٚ ومٚ ؾٖخَقهٚ» افهحٔح، احلديٞ إضالق أو احلديٞ ظّقم جتٚه

 اوىربٝ ؾًالً  احٚئًغ افزيٝ أو افًّـ يف وؿًٝ حٚ افٍٖرة أن ٕتهقر أن ويُّْْٚ

 تذيع وأن تتًٍخ أن هلٚ آن مٚ فُـ إفخ،.. ؾقق إػ وضًِٝ حتٝ إػ ورضبٝ ؾٔٓٚ

 حغ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل صدق: ؾ٘ذاً  افًّـ، هذا أو افزيٝ هذا ظّقم يف مٍٚشدهٚ

 اجلٌْٜ أن افًٚبَٜ بٚفْتٔجٜ ٕخرج ادٔزان هذا ظذ شـِقه ثؿ حقهلٚ ومٚ ؾٖخَقهٚ»: ؿٚل

 افْجٚشٜ هذه ٕن يي، ٓ ؾٓذا ادٍْحٜ ٕجٚشٜ مـ رء ؾٔٓٚ ـٚن وإن اهلقفْديٜ

 . احلِٔٛ مـ ـِٔقات إؿؾ ظذ أو إضْٚن ؽّرة يف وٚئًٜ

  (00 : 27 : 06/ 190/وافْقر اهلدى)

  (00 : 16 : 29/ 190/وافْقر اهلدى)
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 بالٕجاشات ادخٓقضة الدواجـ أعالف حْؿ

 هل إظالف مرـزات أو ادهْع ؾٌّدأ أظالف، مرـزات مهْع إٕنٚء: شٗال

 مع وخِىٓٚ ضحْٓٚ ثؿ ومًٚجلتٓٚ بٖؾران بقوًٓٚ يَقمقا  وجٔػ دم ظـ ظٌٚرة

 .أخرى ظٍِٜٔ خٚمٚت

 ادٌذاة افدواجـ هذه شٖٔـِقن بٚفذيـ تتًِؼ ٕٚحٜٔ: ٕٚحٔتٚن فًِٗال :افنٔخ

 هبذا فِدواجـ ادٌذي افتٚجر هبذا تتًِؼ إخرى وافْٚحٜٔ افٌذاء، مـ افْقع هبذا

 أو ٕجس، بًِػ ؽذي دجٚجًٚ  ادًِؿ يٖـؾ أن يف رء ؾال إوػ افْٚحٜٔ أمٚ افٌذاء،

 داذاً  ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظٓد يف افدجٚج أن افًْٜ يف ظْدٕٚ مًِقم هق حٚ وذفؽ ُمرم،

 وؽر مْيّٜ ؽر ـٍْٓؿ ـٕٚٝ افًرب أن ذفؽ إػ بٚإلوٚؾٜ وًِٕؿ افًراء، يف خمذً 

 فٌتٓؿ يف جٚء وفذفؽ افدور، خٚرج إمر أول يف ـٍْٓؿ ـٕٚٝ ؿد بؾ ُمهقرة،

ًٚ  أن اشتًامل  ـٕٚقا  ٕهنؿ ادْخٍض: ادُٚن هق وافٌٚئط افٌٚئط، إػ خرج ؾالٕ

 مـ خيرج مٚ ذفؽ بًد ؾًّل ظقراهتؿ، تٌدو ٓ ـل ؾٔف حٚجتٓؿ فَوٚء يَهدوٕف

 .افٌٚئط وهق أٓ ادُٚن بٚشؿ افْجٚشٜ مـ اإلًٕٚن

ًٚ  بٚفتٚل افدجٚج ؾُٚن ؿٌؾ، مـ حٔٚهتؿ ـٕٚٝ هذه  هٛ ممٚ يٖـؾ داذاً  خمذً  ؾِتٕٚ

 رجالً  أن افٌخٚري صحٔح يف جٚء وؿد افدجٚج، هذا يٖـِقن ـٕٚقا  ذفؽ مع ودب،

 افرجؾ ذفؽ يتَدم ؾِؿ دجٚج، ؾٔف ضًٚم ووع حٚ إصًري مقشك أيب ظْد ـٚن

 .يٖـِف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأجٝ فَد: مقشك أبق ؿٚل مْتـ، إٕف: وؿٚل

 ظذ افرجؾ أؿر مقشك أبٚ أن: إول افقء: اثْغ صٔئغ افْص هذا مـ ًٕتٍٔد

 .ادْتـ هذا أـؾ افرشقل أن: افثٚين افقء مْتـ، إٕف: ؿقفف

 يف تتحقل احلٔقإٚت بًض مـ ظٚدة تٗـؾ افتل افْجٚشٜ أن ذفؽ يف وافن

 فرؾع افرحٔؿ افرؤوف احلُٔؿ افنٚرع فُـ يتحقل، ٓ وربام آخر، رء إػ ادًدة

 ٕنر فُل احلقيـ: أؿقل افدجٚج، يف احلقيـ هذا مثؾ هلؿ أبٚح ادًِّغ ظـ احلرج
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 اجلِٜ تٖـؾ ـٕٚٝ افتل واإلبؾ وإبَٚر افنٔٚه مـ احلٔقان أـؾ هلؿ يٌح مل أنف إػ

 حتك افىٚهر افَْل افىًٚم بًِػ أجٚمًٚ  وحتٌس ُتًؽ أن بًد إٓ ؾِتٕٜٚ داذة وهل

 فَِٚذورات أـِف مع افدجٚج بٖن اؾسوْٚ ؾ٘ن ضٔٛ، حلؿ إػ حلّٓٚ يتحقل

 هذا أـؾ يف افنٚرع رخص وؿد آخر، رء إػ افْجٚشٜ هذه تتحقل ٓ وفِْجٚشٚت

 .إخرى احلٔقإٚت يف افنٖن هق ـام حٌس دون احلقيـ

ًٚ  فِدجٚج ظًٍِٚ  يهْع أن رجؾ أراد إذا: ٕحـ َٕقل ذفؽ ظذ  بًض مـ مرـٌ

 وٓ ذفؽ، ؾِف افدجٚج جْس مـ فِدواجـ ؽذاء ويَدمٓٚ افْجٚشٚت، أو ادحرمٚت

 جٚء افتل افدمٚء مـ افًِػ هذا إػ يؤٍف مٚ ـٚن إذا إٓ مهللا ذفؽ، مـ مٕٚع

ء افدم هذا ينسي شٗافؽ يف ذـرهٚ  ظـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن احلديٞ يف صح ؾَد ذا

ء ء، افدم ينسي أن هذه واحلٚفٜ فف جيقز ؾال افدم، ذا  ؽر بىريؼ فف تٔن ؾ٘ذا ذا

ء  حيرم ٓ افًِػ ذفؽ ـٚن حٚل ـؾ وظذ جٚئزاً، ظِّف ـٚن افًِػ إػ وأوٚؾف افؼا

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد اجلقاب؟ واوح افدجٚج، أـؾ افْٚس ظذ

 ( 00 : 18: 16/ 266/  وافْقر اهلدى) 

 إغٕام تُذية دم الدواجـ روث اشتخدام حْؿ

 وزارة يف بحٞ ظذ اصتٌِٝ: هق افذي ،ادقوقع ظـ بًٔد شٗال :مداخِٜ

 ؾٓؾ افدجٚج، روث إؽْٚم تٌذيٜ يف افداوجـ روث اشتخدام هق افذي افزراظٜ،

 ٓ؟ أم جٚئز هق

 مٚذا؟ بٚفدواجـ تَهد :افنٔخ

 أصًٜ حتٝ جتٍػ ؾوالتف افٌٔٚض افدجٚج أو افالحؿ افدجٚج :مداخِٜ

فٔد وظذ احلِٔٛ ظذ تٖثرهٚ هلٚ حتك فألؽْٚم، وتىًؿ افنّس  وزن وظذ ادقا

 .افقٓدة

 .ًٕؿ :افنٔخ
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 .خر اهلل جزاك :مداخِٜ

 :ؿًامن ذظًٚ  ؾٔؽ اهلل بٚرك إرواث :افنٔخ

 خٚص اجلْس وهذا تٖـِٓٚ، أن افداجْٜ فِحٔقإٚت بٖس وٓ ضٚهر ؿًؿ

 هذه ـؾ واإلبؾ، وافٌَر وافٌْؿ افدجٚج ؾٖرواث افِحؿ، احٖـقفٜ بٚحلٔقإٚت

 وؿس.. واحلّر ـٚفٌٌٚل إخرى احلٔقإٚت بخالف بْجًٜ، فًٔٝ هل إرواث

 .وأـِٓٚ ذبحٓٚ حيؾ ٓ حٔقإٚت مـ تًِؿ مٚ

 .إًٍٓٚ  ذـرتف ؾٔام افدجٚج وؾوالت افدجٚج أرواث اشتًامل ؾٔجقز هذا وظذ

 اجلقاب؟ واوح. افِحؿ مٖـقل مـ ـٚن إذا وافٌقل افروث بغ ؾرق وٓ

 .واوح :مداخِٜ

  (00 : 15: 66/ 511/ وافْقر اهلدى) 

 أكؾ حْؿ ووا الٕجاشات وـ صٗئا الدجاج إضَام جيقز هؾ

 الدجاج وـ الٕقع هذا

زات مهْع إٕنٚء: شٗال ـَ  هل إظالف مرـزات أو ادهْع ؾٌّدأ أظالف، ُمَر

َٔػ دم ظـ ظٌٚرة  مع وخِىٓٚ ضحْٓٚ ثؿ ومًٚجلتٓٚ، بٖؾران بقوًٓٚ يَقمقا  وِج

 .أخرى ظٍِٜٔ خٚمٚت

 : ٕٚحٔتٚن فًِٗال :افنٔخ

َذاة افدواجـ هذه شٖٔـِقن بٚفذيـ تتًِؼ ٕٚحٜٔ ٌَ  .افٌذاء مـ افْقع هبذا ادُ

ِذي افتٚجر هبذا تتًِؼ إخرى وافْٚحٜٔ  ٌَ  .افٌذاء هبذا فِدواجـ ادُ

 أو ٕجس، بًِػ ُؽِذي دجٚجًٚ  ادًِؿ يٖـؾ أن يف رء ؾال:إوػ افْٚحٜٔ أمٚ 

َرم،  داِذاً  ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظٓد يف افدجٚج أن افًْٜ يف ظْدٕٚ مًِقم هق حٚ وذفؽ ُُمَ
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 .افًراء يف خمذً 

ٓؿ ـٕٚٝ افًرب أن ذفؽ إػ بٚإلوٚؾٜ وًِٕؿ  ٍُ ُْ  ُمهقرة، وؽر ُمََْيّٜ ؽر ـُ

ٓؿ ـٕٚٝ ؿد بؾ ٍُ ُْ  أن اشتًامل فٌتٓؿ يف جٚء وفذفؽ افدور، خٚرج إمر أول يف ـُ

 ًٚ ٍِض: ادُٚن هق وافٌٚئط افٌٚئط، إػ خرج ؾالٕ  فَوٚء يَهدوٕف ـٕٚقا  ٕهنؿ ادُْْخ

ل ظقراهتؿ، تٌدو ٓ ـل ؾٔف حٚجتٓؿ ِّ ًُ  مـ اإلًٕٚن مـ خيرج مٚ ذفؽ بًد َؾ

 .افٌٚئط وهق أٓ ادُٚن بٚشؿ افْجٚشٜ

ًٚ  بٚفتٚل افدجٚج ؾُٚن ؿٌؾ، مـ حٔٚهتؿ ـٕٚٝ هذه ً، خمذً  ؾِتٕٚ  ممٚ يٖـؾ داذا

 أن افٌخٚري صحٔح يف جٚء وؿد افدجٚج، هذا يٖـِقن ـٕٚقا  ذفؽ مع ودب، هٛ

دم ؾِؿ دجٚج، ؾٔف ضًٚمًٚ  ووع حٚ أيب مقشك إصًري ظْد ـٚن رجالً  ََ  ذفؽ َيَت

ُِف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأجٝ فَد :أبق مقشك ؿٚل مْتـ، إٕف: وؿٚل افرجؾ ـُ  .يٖ

 ظذ افرجؾ َأَؿرَ  مقشك أبٚ أن: إول افقء: اثْغ صٔئغ افْص هذا مـ ًٕتٍٔد

 .ادُْْتِـ هذا أـؾ افرشقل أن: افثٚين افقء مْتـ، إٕف: ؿقفف

ؾ افتل افْجٚشٜ أن: ذفؽ يف وافن ـَ ْٗ  يف تتحقل احلٔقإٚت بًض مـ ظٚدةً  ُت

 فرؾع افرحٔؿ افرؤوف احلُٔؿ افنٚرع فُـ يتحقل، ٓ وربام آخر، رء إػ ادًدة

 ٕنر فُل احلقيـ: أؿقل افدجٚج، يف احلقيـ هذا مثؾ هلؿ ٚحأب ادًِّغ ظـ احلرج

ٜ تٖـؾ ـٕٚٝ افتل واإلبؾ وإبَٚر افنٔٚه مـ احلٔقان أـؾ هلؿ ُيٌِح مل أنف إػ َِ  اجِل

ؽ أن بًد إٓ ؾِتٕٜٚ داذة وهل ًَ ْ  حتك افىٚهر، افَْل افىًٚم بًِػ أجٚمًٚ  وحُتٌْس ُُت

ٓٚ يتحقل ُّ  .ضٔٛ حلؿٍ  إػ حل

 هذه تتحقل ٓ وفِْجٚشٚت فَِٚذورات أـِف مع افدجٚج بٖن اؾسوْٚ ؾ٘ن 

 هق ـام حٌس، دون احلقيـ هذا أـؾ يف افنٚرع رخص وؿد آخر، رء إػ افْجٚشٜ

 .إخرى احلٔقإٚت يف افنٖن

ًٚ  فِدجٚج ظًٍِٚ  يهْع أن رجؾ أراد إذا: ٕحـ َٕقل ذفؽ ظذ ٌ ـَ  بًض مـ ُمَر

 وٓ ذفؽ، ؾِف افدجٚج جْس مـ فِدواجـ ؽذاءً  ويَِدمٓٚ افْجٚشٚت، أو ادحرمٚت
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187 

 جٚء افتل افدمٚء مـ افًِػ هذا إػ ُيِؤٍف مٚ ـٚن إذا إٓ مهللا ذفؽ، مـ مٕٚع

ء، افدم هذا ينسي شٗافؽ يف ذـرهٚ  هنك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن احلديٞ يف صح ؾَد ذا

ء ظـ ء، افدم ينسي أن هذه واحلٚفٜ فف جيقز ؾال افدم، ذا  بىريؼ فف تٔن ؾ٘ذا ذا

ء ؽر ُِف ـٚن افًِػ إػ وأوٚؾف افؼا َّ ً، َظ  ٓ افًِػ ذفؽ ـٚن حٚل ـؾ وظذ جٚئزا

ِرم  .افًٚدغ رب هلل واحلّد اجلقاب؟ واوح افدجٚج، أـؾ افْٚس ظذ حُيَ

  (00: 18: 16/ 266/  وافْقر اهلدى)

 كحقل ٘سبة فٖٗا التل الىقكقٓتة

 افنقـالتٜ أنقاع ؽٚفٛ أو افنقـالتٜ مـ أنقاع هْٚك افىًٚم، مًٖخٜ يف: شٗال

 تتىٚير افًٌْٜ هذه أن: يَقل وفُـ تهًْٔٓٚ، أثْٚء افُحقل مـ ًٌٕٜ إفٔٓٚ توٚف

 احلٚفٜ؟ هذه يف اجلٌـ حُؿ تٖخذ ؾٓؾ افتهْٔع، أثْٚء

 أو ظْدـؿ ـٚن إذا أدري مٚ افتٍهٔؾ مـ رء إػ حتتٚج أوًٓ  مًٖخٜ هذه :افنٔخ

 ؿِِٜٔ؟ أم ـثرة افًٌْٜ هذه: أوًٓ  ٓ،

 ًٚ  هذا؟ صحٔح ـثرة أو ؿِِٜٔ ـٕٚٝ شقاء تتىٚير أهنٚ أصحٔح: ثٕٚٔ

 ؿٚل بذفؽ، وؿٚل ـٔاموي أخ وهق ادجٚل هذا يف بٖبحٚث ؿٚم أخ هْٚك :افًٚئؾ

 .افتهْٔع أثْٚء ـِٔٚ بٚفًٍؾ حيدث افتىٚير وأن ِٜ،ؿِٔ توٚف افتل افًٌْٜ إن

 ٕجٔٛ ٕحـ: ؾَْقل أنٝ ذمتؽ ظذ فهٚحٌؽ ؿِْٚ وـام هذا ظذ بْٚء :افنٔخ

 إدويٜ مـ ـٌر ؿًؿ أن مجًًٔٚ  ًِٕؿ ؾْحـ بٕٚدويٜ، يتًِؼ ؾٔام افًٗال هذا مثؾ ظـ

 أـثر أؿؾ بٚحٚئٜ ظؼ مخًٜ بٚحٚئٜ ظؼة ـذا، بًٌْٜ ـحقل مٚدة ظِٔٓٚ مُتقب

 مًروف؟ افُِقٕٔٚ، ظـ ؾوالً 

 إذا: َٕقل ظْٓٚ ادًئقل أجوًٚ  وافنقـقٓتٜ إدويٜ هلذه بٚفًٌْٜ ؾْحـ ضٔٛ،

ؤهٚ وبًٔٓٚ أـِٓٚ جيقز: ؾَْقل ؿِٝ ـام إمر أن صح  جيقز وٓ افٍُٚر مـ وذا
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 افتٍريؼ؟ هذا حٚذا اإلشالم، بالد يف صًْٓٚ

 ادتْٚهٜٔ، افُامفٔٚت مـ افنقـقٓتٜ ٕن افنقـقٓتٜ مـ أهؿ صؽ بال ؾٕٚدويٜ

 إشالمٜٔ بالد يف دواء ٕهْع أن جيقز ٓ ذفؽ مع افيوريٚت، مـ ؾٓل إدويٜ أمٚ

 حٚذا؟ ـحقل، ؾٔٓٚ

 يًكوا وأن اخلّر يهًْقا  أن إدويٜ هلذه افهًٕٚغ مـ يتىِٛ ذفؽ ٕن

ً، افًْٛ ًٚ: إشالمٜٔ بالد يف هذا مثؾ جيقز وٓ مخرا  ظِٔف ؿقفف مـ ًِٕؿ حٚ إضالؿ

 وظٚسهٚ وصٚرُّيٚ وبٚئًٓٚ وشٚؿٔٓٚ صٚرهبٚ: ظؼة اخلّرة يف اهلل فًـ»: افًالم

 دواء ٕهْع فُل: ؾ٘ذاً  افًؼة، أنقاع آخر إػ شإفٔف وادحّقفٜ وحٚمِٓٚ ومًتكهٚ

 أمٚ جيقز، ٓ هذا: إذاً  ؾٚظِف، مًِقن وهذا مخراً  افًْٛ ظك يًتِزم هذا ـحقل ؾٔف

 وٓ حيرمقن ٓ بٖهنؿ اهلل وصٍٓؿ افذيـ افٍُر بالد مـ مهْقظًٚ  افدواء جٚءٕٚ إذا

 ذاب، ٕنف ذبف، جٚئز ؾٓق ـثره يًُر ٓ ـٚن إن: ؾٔف َٕقل افدواء ؾٓذا حيِِقن

 افُحقل هذه بٖن أخزك مـ  ًؿقل صحٔحٚ ـٚن إذا افنقـقٓتٜ إػ ًٕقد وحْٔئذٍ 

 ..احلٚل بىًٌٜٔ تًُر ٓ هل ؾ٘ذاً  صًْٓٚ بًد تىر

  (00 : 21 : 68/ 194/وافْقر اهلدى) 



 متفسقات
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 كْرواً  الَٕب تسٔٗة حْؿ

َٛ  تًّقا  ٓ: »احلديٞ يف جٚء :افًٗال ًٚ، افًْ ْرم ْرم ؾٕ٘ام ـَ َُ  ش.ادٗمـ افرجؾ اف

 أو ـرم ظقد إٓ جيد مل ؾ٘ن افًٌٝ، يقم أحدـؿ يهقمـ ٓ: »آخر حديٞ ويف

 بْٔٓام؟ اجلّع هق ؾامش ظِٔف ؾٍِٔىر صجرة، حلٚء

ْرم فٍظ ذـر صح إذا: شٓؾ بْٔٓام اجلّع :اجلقاب َُ  ٓ وأنٚ احلديٞ، هذا يف اف

 .بٚفُرم افًْٛ تًّٜٔ ؾٔٓٚ أحٚديٞ هْٚك فُـ أحٍيف،

 دابرة ؿىع بٚب مـ هق ـرمًٚ  افًْٛ تًّٜٔ ظـ افْٓل بٖن: حٚل ـؾ ظذ اجلقاب

 هلٚ يُقن أن ظـ افًَقل هذه دابرة ؿىع اخلّر، بؼب ختّرت ـٕٚٝ افتل افًَقل

 بْص ادحرمٜ احٚدة تِؽ تًتخرج مْٓٚ افتل افنجرة، بتِؽ -بٕٚفٍٚظ وفق- صِٜ

 .اخلّر: وهل أٓ وافًْٜ، افُتٚب

 جيقز ٓ بام افَِقب وتذـر إفٍٚظ، هتذيٛ بٚب مـ افًالم ظِٔف ؾٚفرشقل

َغ  ٓ: »ؿٚل ِّ ًَ  ؿِٛ: »افهحٔحٜ افروايٜ يف ـامش افُرم ؾٕ٘ام ـرمًٚ  افًْٛ أحدـؿ ُي

 ش.ادٗمـ افرجؾ

 وفًٔٝ ادٗمـ، افرجؾ ؿِٛ هق إٕام: وافُرم افًخٚء ٌٕٚت هق افذي: افُرم 

 بٖهنٚ -يزافقن وٓ- يًتَدون اخلّر، فًهرهٚ اددمْقن ـٚن افتل افنجرة تِؽ

ٌِع  ؾْٓك بٚفُرمٜ،: ؿديامً  شّقهٚ وفذفؽ واجلقد: افُرم بخهٚل وصٚرهبٚ ظٚؿرهٚ ُتَى

 .ـرمًٚ  افًْٛ ادًِؿ افرجؾ يًّل أن احلُّٜ هبذه افًالم ظِٔف افرشقل

: وجٓٚن فف ؾذفؽ بٚفُرم، افًْٛ تًّٜٔ افًالم ظِٔف افرشقل مـ صدر إذا أمٚ 

 إحُٚم أن ًِٕؿ ٕنْٚ افؼع: هذا ٕزول ؿٌؾ ذفؽ يُقن أن إمٚ: إول افقجف

 وإٕام ؾجٖةً  تٖت مل ؾٓذه -إفٍٚظ هتذيٛ بٚب مـ مْٓٚ ـٚن مٚ وبخٚصٜ- افؼظٜٔ

جًٚ  جٚءت َِؿْ : ﴿تًٚػ ؿقفف ظذ بٚفتًِٔؼ إًٍٓٚ  ذـرٕٚهٚ ـام َتَدرُّ َٓ  إهَِلَ  ٓ َأنَفُ  َؾْٚظ ﴾ اّلَلُ  إِ

 افتقحٔد، افْٚس يًِؿ ادُل افًٓد يف اشتّر افًالم ظِٔف افرشقل أن[ 49:ُمّد]
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 هذا ذفؽ ومـ وبٔٚهنٚ، إحُٚم ـثرت هْٚك ادْقرة، ادديْٜ يف إفٔف ويدظقهؿ

َغ  ٓ: »احلديٞ ِّ ًَ  .آخره إػ...ش ـرمًٚ  افًْٛ أحدـؿ ُي

 ؾذفؽ إحٚديٞ، بًض يف ـرمًٚ  افًْٛ شّك افًالم ظِٔف افرشقل ـٚن ؾ٘ذا

ؾ َّ  : ُمِّغ ظذ ؿِْٚ ـام حُيْ

 .ـرمًٚ  افًْٛ يًّقا  أن ادًِّغ بْٓل يٗمر أن ؿٌؾ ـٚن أنف: إول ادحّؾ

 وأنف ادًِّغ، فًٚمٜ جيقز ٓ مٚ افًالم ظِٔف فف جيقز أنف: أخر وإمر

 ؾ٘ن جدًا، بدهل أمر وهذا ادًِّغ، ظٚمٜ بف خيهص ٓ مٚ إحُٚم مـ خيهص

ًٚ، افًْٛ شّك إذا افًالم ظِٔف افرشقل  أنف ادًِّغ أحد ذهـ يف يدور ٓ ـرم

ًٚ، افًْٛ يًّل  أن يُّـ آخر مًِؿ أّي  بْٔام اجلٚهع، ادًْك ذفؽ يًْل وهق ـرم

 ؾّـ: »افًالم ظِٔف ؿٚل ـام احلّك حقل حيقم أن أهنٚه وفذفؽ افيـ، هذا ؾٔف ييـ

 .افًٚبؼ افًٗال ظـ اجلقاب رأجل يف هذاش ؾٔف يَع أن يقصؽ احلّك حقل حٚم

 .خًرا  اهلل جزاـؿ :مداخِٜ

 ش.ـرم افًْٛ تًّقا  ٓ: »سيح فٍيف افْٓل حديٞ :افًٗال

 مًْك ؾْٓٚش ـرم ظقد ظذ ؾٍِٔىر: »أجوًٚ  اجلٚمع صحٔح يف آخر حديٞ ويف

 افثالثٜ وحديٞ افْٓل، حديٞ يف إن بٚحلديٞ افًٔٚق مـ يتٌٚدر: هْٚ افُرم

 افًْٛ؟ هق بٚفُرم أراد أنف اجلقاز أو اإلجٚزة،

ًٚ، ظْف أجٌْٚ -ؾٔؽ اهلل بٚرك- ظْف أجٌْٚ هذا صؽ بال :افنٔخ  وأظٔد ؿِٝ أنٚ إٍٓ

 .ؿقي شْد يًْل إػ أرجًتْٚ حٚل ـؾ ظذ وأنٝ ؾٖؿقل

ًٚ، افًْٛ شّك افًالم ظِٔف افرشقل أن صح إذا إٕف: ؿِٝ  مـ: ؾٚجلقاب ـرم

 مًْٚ؟ ُتش أخؿ ٕٚحٔتغ

 يف؟ ؿِٝ وأنٝ افهٔٚم، يف هل ـرًمٚ افًْٛ شّك حٚ افهٔٚم أـٔد هذا :مداخِٜ

 أن ثٌٝ إذا آخر، ـالمًٚ  ؿِْٚ ٕحـ أنف ُّيّْٚ ُّيّْٚ، مٚ أخل يٚ ظِٔؽ مٚ :افنٔخ
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 ثٌٝ حديٞ وهل: وجٓغ مـ هق ؾٚجلقاب ـرمًٚ  افًْٛ شّك افًالم ظِٔف افرشقل

ًٚ، ادذـقريـ اجلقابغ أحد اجلقاب؟ هق مٚش ـرمش: »فٍيٜ» ؾٔف  .ًٕؿ إٍٓ

 ( 04:  40: 12/   490/  وافْقر اهلدى)

 الّرآن؟ حِظ بٕٔاشبة ولٗٔة صٕع يرشع هؾ

 وفّٜٔ؟ ظّؾ أو احتٍٚل أو بٚدْٚشٌٜ افَرآن حٍظ ختؿ يف جٚء هؾ :مداخِٜ

 مـ فًٔٝ ٕهنٚ بٚفٌدع: إحلٚؿف يٌِٛ افٔقم يًٍِقٕف ومٚ..جٚء مٚ ٓ :افنٔخ

 ظـ روي ـام ظٌٚدة وـؾ ظٌٚدة ـقهنٚ إػ أؿرب هل إٕام ادحوٜ، افًٚديٜ إمقر

 ؾال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أصحٚب يتًٌدهٚ مل ظٌٚدة ـؾ: ظْف اهلل ريض افٔامن بـ حذيٍٜ

 بـ اهلل ظٌد ؿٚفف مٚ أصحٓٚ ومـ جدًا، وـثرة ـثرة ادًْك هذا يف وأثٚر تتًٌدوهٚ،

 .بدظٜ يف اجتٓٚد مـ خر شْٜ يف اؿتهٚد: ظْف اهلل ريض مًًقد

ًٚ  يُقن أن افَرآن خلتؿ آحتٍٚل هذا إػ ويوٚف يوؿ أنف ظذ   فتىٌٔع شٌٌ

 يَىع افيٓقر حٛ: ؿٔؾ وؿديامً  افيٓقر، حٛ ظذ تىًٌٔٓؿ.. هبؿ أو بف ادحتٍؾ

 وجؾ ظز اهلل فقجف افَرآن ـحٍظ مٚ بًٌٚدة يَقمقا  ٓ أن افْٚس وتًقيد افيٓقر،

 ثٚبٝ هق ـام افهٚحلٜ فألظامل ُمٌط صؽ بال وهذا احلًْٜ، وافًًّٜ فِهٔٝ وإٕام

 تٌٚرك هلل خٚفهًٚ  يُقن أن ذوضف مـ افهٚفح افًّؾ أن مـ وافًْٜ افُتٚب يف

ـْ ﴿: وتًٚػ َّ ٚنَ  َؾ ٚءَ  َيْرُجقا  ـَ ََ ْؾ  َرِبفِ  فِ َّ ًْ َٔ ِْ اًل  َؾ َّ كْ  َوٓ َصٚحِلًٚ َظ ٌََٚدةِ  ُيْؼِ
ًِ  َرِبفِ  بِ

ؾًَٚ  ـٚن مٚ هق افهٚفح افًّؾ[ 440:افُٓػ﴾ ]َأَحًدا ك فًِْٜ مقا  يف بٚهلل واإلذا

 جتتّع آحتٍٚٓت هذا ؾٍل وتًٚػ، تٌٚرك اهلل وجف ؽر بف يٌتٌل أن هق افًّؾ هذا

 :ادهٌٔتٚن

 .افًْٜ وجف ظذ فٔس آحتٍٚل هذا أن :أوًٓ 

ًٚ  يُقن ٓ :وثا٘ٗاً   يُّـ مٚ هذا وتًٚػ، تٌٚرك اهلل فقجف خٚفهًٚ  أظِؿ واهلل ؽٚفٌ
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 .يَٚل أن

 مًروؾًٚ  ـٚن هْٚك أن افُتٛ بًض يف ذـر افقٓئؿ بّْٚشٌٜ! صٔخْٚ :مداخِٜ

 افًرس ووفّٜٔ جديد مْزل يف افْزول مْٓٚ وذـر وٓئؿ افًؼ ؿرابٜ وظدد فدُّيؿ

 ...افَرآن حٍظ ووفّٜٔ افؤػ ووفّٜٔ

 هذا مـ وأظْل شبنٚة وفق أومل»: بف مَىقع أمر هذا افًرس وفّٜٔ أمٚ :افنٔخ

ًٚ  أظِؿ ٓ ؾٖنٚ اجلديد ادْزل أمٚ شافدف ظِٔٓؿ وارضبقا »: افُْٚح ًٚ  افًْٜ يف صٔئ  إضالؿ

 أرحيقا  افدظٚوى هذه مثؾ يدظل ؾّـ بذفؽ، حيتٍؾ جديد مْزل يف ٕزل مـ ٕن

 :اثْغ بنٔئغ مْٓٚ أنًٍُؿ

ؿْ  َهُٚتقا ﴿: ؿٚفُؿ بًِٚن أو حٚفُؿ بًِٚن تَقفقا  أن :إول المء ُُ َٕ  إِنْ  ُبْرَهٚ

ُْتؿْ   [.444:افٌَرة﴾ ]َصِٚدؿِغَ  ـُ

 مـ مقثقق مهدر إػ ظزو دون إؿقال هذه جمرد تتًٌقا  أٓ :أخر والمء

 إئّٜ مـ ادذاهٛ وظِامء افٍَف فًِامء ادًروؾٜ افٍَف ـتٛ مـ أو افًْٜ ـتٛ

 ؾَد ادجتٓديـ مـ فًٔقا  ادَِديـ ٕن أخريـ: يف ادُْحَدثغ مـ وفٔس إوفغ

 يٌَؾ ؾال جمتٓديـ يُقٕقا  أن مـ أنًٍٓؿ برؤوا ؿد وهؿ مْٓؿ بٚجتٓٚد أؿقآً  يَقفقن

 مـ مًٚئؾ يف وبخٚصٜ أئّتٓؿ، يَِٓٚ مل بٖؿقال ويٖتقن ؾٔف جيتٓدون مٚ مْٓؿ

 افتل إمقر ـًٌض حٚدثٜ فًٔٝ ٕهنٚ إوػ: افَرون يف وؿًٝ تُقن أن ادٍروض

 يف وبخٚصٜ يتُرر أمر هذا اجلديد ادْزل يف بٚفْزول مثالً  ؾٚٓحتٍٚل افٔقم، حتدث

 افًنٛ ضِٛ يف يرحِقا  أن افْٚس مـ ـثر ظذ يٌِٛ ـٚن افذيـ افزمٚن ذفؽ

 ادْٚزل بْٚء يف وآحتٍٚل آحتٍٚل؟ هذا مثؾ ـٚن ؾٖجـ مْزل إػ مْزل مـ ؾْٔتَِقن

 :موٚظٍٜ بِقى ؾٓل افزمٚن آخر يف ابتِْٔٚ ٕحـ افتل

 وهل شًّْٚهٚ جديدة بدظٜ ذفؽ إػ ٕؤػ ثؿ ٕحتٚج، ممٚ أـثر ٌْٕل أنْٚ: أوًٓ 

 مًئقفٜٔ مـ ٕجقا  إذا افزمٚن هذا يف ادًِّغ أن أظتَد أنٚ افٌْٚء، هبذا آحتٍٚل

 ظذ داخالً  يُقن ؿد هذا ٕن فًٌٚده: اهلل مـ فىػ ؾذفؽ افٌْٔٚن ورؾع ادٗاخذة
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 أن: ووصِف رؾًف يف اختِػ وؿد إحٚديٞ بًض يف جٚء ـام مُروه هق ؾٔام إؿؾ

 .وافٌْٔٚن افساب يف يٍَْف ؾٔام إٓ رء ـؾ يف يٗجر ادًِؿ

ًٚ، فديُؿ مًروف هذا افًٚظٜ ظالمٚت مـ أنف افٌْٔٚن رؾع وـقن  ؾّـ مجًٔ

 مًتحًْٜ ؽر أنف ؾٔٓٚ يَٚل مٚ أؿؾ افتل افيٚهرة هذه إػ يوٚف أن افًجٛ أظجٛ

 .اجلديد ادْزل هبذا آحتٍٚل ذظًٚ 

 .افًْٜ يف فف أصؾ ٓ بٖنف ٕجزم اخلهقص هذا يف آحتٍٚل أن: اخلالصٜ

 (00:00:00/أ02: افْقر رحِٜ)





 الربائح كتاب

 1 ّالعقٔق٘ ّاألضاحٕ

                                                           

 ش.جٚمًف ؿٔده». احلٟ ـتٚب يف شاهلدي» مًٚئؾ وتْير  ( 4)
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 «الذبح عٕد الّبٓة اشتّبال اشتحباب عذ دلٗؾ ٓ

 ظْد افٌَِٜ اشتٌَٚل اشتحٌٚب أي] آشتحٌٚب ظذ دفٔؾ ٓ[: اإلمٚم ؿٚل]

 يف آبتداع ظـ افْٚهٜٔ إدفٜ ظّقم يف داخؾ ٕنف مؼوع: ؽر مُروه ؾٓق :[افذبح

 .مْف وهذا افديـ:

 (3/51) افرؤٜ افتًَِٔٚت

ل هؾ الذبٗحة دم صخص صؽ إذا ِّٔ  ٓ؟ أم عٖٓٗا ُش

 رحٝ ؿديامً  أذـر ؾٖنٚ هذا، افٌِد يف افدجٚج ذبح بًّٖخٜ يتًِؼ شٗال :مداخِٜ

 وحُٔٝ فِتًّٜٔ بٚفًٌْٜ بتنقؾٓٚ افع إووٚع صق ل وحُٔٝ وشٖختؽ ادًِخ

 صديؼ ؾٍل إـؾ، جيقز ؾال يًّقن ٓ أهنؿ ضٚحٚ ل وؿِٝ يًّقن، ٓ أهنؿ فؽ

 بَٔقفؽ يًّقا  ٓ أو يًّقا  إهنؿ تًرف ٓ ـْٝ إذا فف ؿِٝ وأنٝ ؾٔؽ متهؾ ثٚين

 يًّقن هؿ هؾ تًِؿ ٓ ـْٝ إذا فف ؿِٝ ؾٖنٝ افٌِد، يف ادًِخ هذا ؽر مًٚفخ يف

 .وـؾ ؾًؿ يًّقن، ٓ أو

 .ًٕؿ أي :افنٔخ

 .وآـؾ أشؿ ادًِخ هذا ؽر مًِخ أي يًْل ؾٚٔن :مداخِٜ

 وجٕٚٛ افؼظل، افذبح جٕٚٛ: جٌٕٚٚن هلٚ افَؤٜ أخل، يٚ ًٕؿ :افنٔخ

، ومٚ ذبحقا  أهنؿ طْؽ ظذ ؽِٛ أو ظرؾٝ ؾ٘ذا افؼظٜٔ، افتًّٜٔ  إـؾ جيقز ؿتِقا

 ـٕٚٝ إذا أمٚ ذبٔحٜ، أهنٚ دام مٚ وـؾ، أنٝ ؾًؿ ٓ، أو شّقا  بٖهنؿ صُُٝ وإذا

 .مرة مٚئٜ ظِٔٓٚ شّٔٝ وفق حتؾ ؾال ؿتِٜٔ

، مل أو شّقا  أهنؿ صُُٝ إذا تَقل هْٚ أنٝ :مداخِٜ  اشتَْٔٝ إذا وفُـ يًّقا

 .يًّقا  ٓ أهنؿ
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 .وـؾ اهلل شؿ ؾذفؽ :افنٔخ

 .خر اهلل جزاك :مداخِٜ

 (00 : 27 : 01/ 551/وافْقر اهلدى)

 (00 : 15 : 12/ 551/وافْقر اهلدى)

 صاة؟ تذبح أن لٓٔرأة جيقز هؾ 

 افنٚة؟ تذبح أن فِّرأة جيقز هؾ :مداخِٜ

 .وافٌُش :افنٔخ

  (00 : 17: 66/ 271/ وافْقر اهلدى) 

 تذبح؟ أن لٓٔرأة حيؼ هؾ

  ؟تذبح أن فِّرأة حيؼ هؾ  :افًٚئؾ

 ،هٔؽ بس مق ش،افرجٚل صَٚئؼ افًْٚء إٕام» افًالم ظِٔف وؿٚل ،ٓ ومل :افنٔخ 

 .حٚئض وهل خٚضرك صٚن مـ تذبح أن هلٚ حيؼ

 ( 00 : 68: 46/   414/  وافْقر اهلدى) 

 جديد؟ بٗت لبٕاء الذبح حْؿ

 يًّر ظْدمٚ افذبح بٔٝ، اإلًٕٚن يًّر ظْدمٚ افذبح: يَقل شٗال هْٚ: ادَِك

ًٚ، اإلًٕٚن   ٓ؟ أم صؽ ؾٔف هذا ؾٓؾ وافقفّٜٔ، بٔت

 ؾٓذا أـِف، حؾ حٔٞ مـ أي: صؽ ؾٔف هؾ: بَقفف يًْل افًٚئؾ ـٚن إذا :افنٔخ

  ذظٔتف؟ حٔٞ مـ صؽ ؾٔف هؾ: يًْل ـٚن إذا أمٚ وؿٍٜ، مـ بد ٓ

 داراً  اصسى أو داراً  بْك إذا ادًِؿ يِتزم أن افؼع مـ فٔس أي: ًٕؿ ؾٚجلقاب
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 ظز هلل صُره بقاجٛ يَقم بٖن ظٚمًٚ  أمراً  ادًِؿ يٖمر افؼع وإٕام ذبٔحٜ يذبح أن

 إذا فُـ وتًٚػ تٌٚرك اهلل ًٕؿ يف دائامً  ئًش اإلًٕٚن وإٓ ضٚرئٜ، ًّٕٜ ظذ وجؾ

 وتًٚػ تٌٚرك اهلل ينُر أن ؾٖراد مًتٚدة فًٔٝ بًّْٜ إًٕٚن ظذ أنًؿ وجؾ ظز ربْٚ

  ؾ؟وج ظز هلل افنُر بقاجٛ َقمي أن جٚز رء ؾٌٖي ظِٔٓٚ،

 شجقد افنُر، بًجقد: يًّك بف شًّتؿ أنُؿ بد ٓ رء يقجد افؼع يف

 وجؾ ظز هلل صٚـراً  شٚجداً  ُّيقى رأشٚ مٚ بًّْٜ مٚ، بٖمر ؾقجئ إًٕٚن إذا أي ُرافن

 هق بام وجؾ ظز اهلل نُري أن أراد فق فُـ ظِٔف، هبٚ تٍوؾ افتل افًّْٜ هذه ظذ

 جيقد أن ؾٖراد إًٕٚن، ـؾ يًتىًٔٓٚ هلل شجده مـ أؿٔؿ افٔقم يَقفقن ـام أو أؿقم،

: افُريؿ افَرآن يف ربْٚ ظْٓٚ ؿٚل افتل ًٍٕف بذفؽ وجيٚهد مٚفف، مـ بقء

ِت ﴿ ُس  َوُأْحِيَ ٍُ َح  إَن  رء ظـ خيرج بٖن يزـٔٓٚ أن ؾٖراد[. 428:افًْٚء] ﴾افنُّ

ًٚ  صُالً  يِتزمـ ٓ وفُـ ذفؽ مـ مٕٚع ؾال مٚفف مـ  مقوقع أن هق ـام مًْٔ

 . ٓ ذبٔحٜ، ذبح مـ ٓبد دارًا، اصسى أو دار، بْك وهق افٌحٞ،

 صِٔٝ إن مٚر، شجدت إن مٚر، تهدؿٝ إن مٚر، ذبحٝ إن ذط، مق

 .وهُذا مٚصك، رـًتغ هلل

 اجلقاب هذا هذه، اهلل ًّٕٜ ظذ هلل فنُرك ـدٓفٜ خٚصًٚ  ضريًَٚ  تتخذ ٓ إٕام

 .إول آحتامل ظـ

  افذبٔحٜ؟ هذه مـ إـؾ مـ رء يف هؾ: افثٚين آحتامل أمٚ

 هذه يف اإلخالص  ًيْٚيف ذـٔٚ أمراً  افذبٔحٜ مع يَرن مل افذابح ـٚن إن :اجلقاب

ُِل َصاليِت  إِنَ  ُؿْؾ ﴿: افهالة ؿٌؾ بٕٔٚف شٌؼ ـام هلل، افذبٔحٜ ًُ ُٕ  َومَمَٚيِت  َوَُمََْٔٚي  َو

 
ِ
َ
ِ
 مْٓٚ إـؾ أن صؽ ؾال هلل، افذبٔحٜ هذه ذبح ـٚن ؾ٘ن ،[452:إنًٚم﴾ ]ّلل

 مل ٕهنٚ حالل ضًًٌٚ  ؾٓل ـنُر، هلل ذبحٝ إذا أهنٚ: حُامن: َٕقل ٕحـ فُـ حالل

 إن أمٚ افتزمٓٚ، ـٚن إن افديـ يف إحداث ؾٔٓٚ بىريَٜ ذبحٝ فُْٓٚ اهلل، فٌر تذبح

 .ذفؽ يف رء ؾال بٕٔٚف شٌؼ افذي افتٍهٔؾ ظذ هلل افنُر بٚب مـ ـٚن

 ( 00 : 00: 64/   711/  وافْقر اهلدى)
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 عٕد اهلل اشؿ الذابح ذكر إذا لألولٗاء ذبح وا أكؾ جيقز هؾ

 الذبح

 اشؿ يذـر افذابح بٖن ظِاًم  وإرضحٜ، فألوفٔٚء ذبح مٚ أـؾ جيقز هؾ :مداخِٜ

 افذبح؟ ظْد اهلل

 .أـِف حيؾ ؾال اهلل فٌر أهؾ ممٚ هذا :افنٔخ

 (00:01:24/ 2 – اإلمٚرات وؾتٚوى أشئِٜ)

 لٓتحريؿ؟ هذا هؾ والبٖائؿ، اخلٗؾ خه عـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل

 فِتحريؿ؟ هذا هؾ وافٌٓٚئؿ، اخلٔؾ خل ظـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 (00:10:01/أ10: افْقر رحِٜ)
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 هذا خٓؼ تؿ إذا بام احلْؿ هذا يّٗد هؾ..أوف ذكاة اجلٕني ذكاة

 اجلٕني؟

 ؾًِؼ احلٚفٜ، هذه يف أـِف جلقاز اجلْغ خِؼ ُتٚم احلًـ بـ ُمّد اصسط 

 مىَِٚ، يٗـؾ أنف :[أمف ذـٚة اجلْغ ذـٚة: حديٞ أي] احلديٞ وطٚهر :إفٌٚين

 .وأمحد افنٚؾًل ؿٚل وبف ٓ، أو خَِف تؿ شقاء

 (61/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 وٗتة فٖق جرح وٓ خرق بال باليدم ُقتؾ وا

 ؾحالل ـٚفرصٚص واجلرح بٚخلرق ؿتؾ مٚ أمٚ

 ثؿ تذـٜٔ، بٌر ُؿتؾ يُقن بٚفٌْدؿٜ ُؿتؾ مٚ أن حجر ابـ احلٚؾظ ظـ اإلمٚم َٕؾ

 :صٚرًحٚ اإلمٚم ؿٚل

 أن بًد هبٚ ؾرمك ضغ، مـ تتخذ افٌْدؿٜ، حجؿ يف ـرة هْٚ بٚفٌْدؿٜ ادراد

 بخالف بٚفهدم تَتؾ وإٕام جترح وٓ خترق ٓ ٕهنٚ حيؾ ٓ هبٚ ؾٚدَتقل تٌٔس،

 خترق افرصٚصٜ ٕن ؾٔحؾ وافرصٚص، بٚفٌٚرود هبٚ يرمك افتل احلديثٜ، افٌْٚدق

 فهديؼش افْديٜ افرووٜ» إير. حُّف ؾِٓٚ وافرمح، افًٓؿ خرق ظذ زائدا خرؿٚ

 ش. 487/  2» خٚن حًـ

 (.644/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الذبٗحة عذ يسٔل أن ٘يس وـ

 .يًّل أن ؾْز ذبٔحتف ذبح مـ :مداخِٜ

 مٚذا؟ ٕز :افنٔخ
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 ٓ؟ أم حتؾ هؾ اهلل، يًّل أن :مداخِٜ

ن ٕن فف، حتؾ :افنٔخ ٔٚ ٗاخذة مرؾقع ظذر افًْ صؾ هق ـام ظِٔف، اد ٚظدة، و ٕا  وإذا اَف

ٗاخذة ؿٔؾ د ض يف ٚب ص ؾذفؽ ادقاضـ ًب قفف خٚص ْف  أمتل ظـ ُوِوعَ : افًالم ظِٔف َف

ن اخلىٖ رهقا  ومٚ وافًْٚٔ رآن يف تًٚػ ؿقفف ذفؽ وؿٌؾ ظِٔف، اشُت َْٚ﴿: اَف َٕٚ ٓ َرَب اِخْذ َٗ  إِنْ  ُت

َْٚ ٔ ًِ ْٖنَٚ أَوْ  َٕ رة﴾ ]أَْخَى ٚبٜ وٕزٝف[ 285:افٌَ ْٚ مـ اإلج  ؿٚل ـِام ـٚن ظرصف ؾقق وجؾ ظز رب

ٗاخذٕٚ ؾال ادٗمْقن ْٚ إن ت ٔ قل افدظٚء آخر إػ.. ٚنٖأخى أو ًٕ رك افرب َي ؿ،: وتًٚػ تٌٚ ًٕ 

ىػ ؿد وجؾ ظز ؾٚهلل مٜ هبذه وترحؿ وترأَف ِت ٗاخذهٚ ؾِؿ ٕا  .ؿِقهبؿ تًّدتف بام إٓ ي

 اإلثؿ، يرؾع هْٚ افًْٔٚن يًْل أنف ؾتقى ظثّٔغ ابـ افنٔخ ظـ تَْؾ :مداخِٜ

 .أصِٓٚ مـ حتؾ ٓ يًْل افذبٔحٜ أمٚ

 احلديٞ تٖويؾ يًْل اجلّٓقر، رأي ختٚفػ هلؿ افَٚظدة احلٍْٜٔ رأي هذا :افنٔخ

 اإلثؿ ووع: اجلّٓقر ،افتًٍر يف اختٍِقا  وافًْٔٚن اخلىٖ أمتل ظـ ووع افًٚبؼ

ًٚ، وافتُِٔػ  آختالف وبغ افتُِٔػ، دون اإلثؿ ووع ؾَٔقفقن إحْٚف أمٚ مً

 ظذ هبٚ حئد ؾُؾ ترد يًْل افتل بٍروع آختالف يتٍرع احلديٞ هذا تًٍر يف

 مـ بد ٓ يَقل ؾَط اإلثؿ ووع يًْل أنف تًٍره ـٚن ؾّـ احلديٞ، يف تًٍره

 بٚفًُس وافًُس افْص، اشتثْٚه مٚ إٓ افًْٔٚن ظِٔف ترتٛ حُؿ ـؾ يف اإلظٚدة

،ًٚ  ظز اهلل أن ادقشًغ مع وٕحـ إوشع افتًٍر يف احلديٞ يٍّن  ـٚن مـ ُتٚم

 وفذفؽ ادُِػ، افدفٔؾ جٚء ؾٔام إٓ وتًٍُِٔٚ  إثامً  وادٗاخذة اخلىٖ ورؾع ووع وجؾ

 أهؾ مـ ـثر مـ إفٔف مًٌقق رأي ؾٓذا صحٔحًٚ  افَْؾ ـٚن إذا افنٔخ ظـ َِٕتف ؾام

ًٚ، أشًّتؽ ـام أخر برأي َٕقل وٕحـ افًِؿ  افتُِٔػ أن ذفؽ إػ أوػ إٍٓ

 وهذا يىٚق، ٓ مٚ تُِٔػ ُينٌف ؾٓق يًْقن ؾٔام افتُِٔػ هبذا ومٗاخذهتؿ فِْٚس

ًٚ  افًْٜ أهؾ مذهٛ مـ فٔس أجوًٚ   حٔٞ اإلحٔٚء ـتٚبف يف افٌزال اإلمٚم َِٕف حٚ خالؾ

ِّػ أن هلل أن ذـر  .افُريؿ افَرآن خالف وهذا يىَٔقن، ٓ بام ظٌٚده يُ

 (00: 04: 47/ 217/  وافْقر اهلدى)
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 الرقبة دم الٌَـ بٌريّة ادٙكقلة احلٗقا٘ات أكؾ

 ٓ بٖهنؿ ظِامً  ذبٚئحٓؿ أـؾ جيقز هؾ افُتٚب أهؾ فذبٚئح بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 افرؿٌٜ؟ يف يىًْقن بؾ يذبحقن

 ٓ أهنؿ ظِامً  افُتٚب أهؾ ذبٚئح حتؾ هؾ: شٗافؽ يف تْٚؿوٝ: إذاً  :افنٔخ

 ..يذبحقن

 .افرؿٌٜ يف بٚفىًـ تتؿ ظْدهؿ افذبح ضريَٜ يًتزون :مداخِٜ

 .ـالمل تٍٓؿ مل أنٝ :افنٔخ

 .ٓ :مداخِٜ

 حتؾ هؾ افُتٚب أهؾ ذبٚئح: ؿِٝ ـالمؽ، يف دؿًَٔٚ  تُقن أن أريدك :افنٔخ

 ..ذبٚئح فًٔٝ هل: ؾ٘ذاً  يذبحقن، ٓ أهنؿ ظِامً 

ٗال هق :مداخِٜ ٚفنُؾ يىرح مل افقاؿع يف افً ًْل افهحٔح ب  ...ؾٔف ؿهدٕٚ مٚ: ي

 .ؾّٓتف ؿهدتف افذي أنٚ :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ؾّٓتف؟ هؾ ؿهدتف أنٚ افذي بٚدَٚبؾ أنٝ فُـ :افنٔخ

 .ًٕؿ ؾّٓٝ، :مداخِٜ

 .جيقز ٓ: واجلقاب خر اهلل جزاك! ضٔٛ :افنٔخ

   (00 : 29: 42/ 119/ وافْقر اهلدى)
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 اشؿ وذكر الدم أهنر وا): والسالم اليالة عٓٗف ققلف وَٕك وا

 .(عٓٗف اهلل

 افًـ فٔس ؾُِقه ظِٔف اهلل اشؿ وذـر افدم أهنر مٚ: حديٞ مًْك مٚ :مداخِٜ

 ..وافيٍر

 وبٚفًُغ بٚفًُغ تذبح أن ادؼوظٜ افذبٔحٜ يف إصؾ: يًْل :افنٔخ

 ٓ ؿد إحٔٚن بًض يف فُـ إصؾ، هق هذا افذبٔحٜ، تريح افتل افَٚضًٜ احٚؤٜ

 حديد، مـ شالح فف يتٔن ٓ بؾ افَٚضًٜ، احٚؤٜ افًُْٜٔ هذه مثؾ فِذابح يتٔن

ًٚ  ـٚفًُغ حد فف حجراً  يٖخذ بٖن احلٚل حْٔذاك ؾّٔق  افدم يْٓر أن ؾُّٔـ تَريٌ

 .احلٚفٜ هذه يف افذبٔحٜ ؾتحؾ بف،

 ذبٔحٜ يذبح أن أراد مـ ظذ إمر تًٔر: يًْل بٚفذات افَْىٜ هذه يف احلديٞ

ًٚ، ؿِْٚ ـام مٚؤٜ شُغ ظْده فٔس  مـ وفُـ هذه، واحلٚفٜ ذبحٓٚ مـ يّتْع ؾال إٍٓ

ًٚ، بٚحلٔقان بٚفرؾؼ تتًِؼ افتل وهل أخرى أحٚديٞ  يُقن أن مـ بد ٓ أنف يٍٓؿ حَ

ًٚ، أمراً  يُقن أن احلٔقان بف يذبح مٚ  أٓ مًِؿ حديٞ يف ساحٜ جٚء وهذا ؿٚضً

 ؾٖحًْقا  ذبحتؿ وإذا افَتِٜ، ؾٖحًْقا  ؿتِتؿ إذا»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف وهق

 بف مٖمقر أمر هق افذبٔحٜ ؾ٘راحٜ ،شذبٔحتف وفرح صٍرتف أحدـؿ وفٔحد افذبحٜ،

،ًٚ  افْٚس دون اإلشالم بف جٚء افذي بٚحلٔقان افرؾؼ مـ إًٍٓٚ  ؿِٝ ـام وهق ذظ

،ًٚ  يقجد ٓ حٔٞ إًٍٓٚ  ذـرت ـام ُمِف ؾٕ٘ام احلديٞ يف هْٚ افدم أهنر مٚ فُـ مجًٔ

 أهنر مٚ»: احلديٞ يف بَقفف يتًِؼ ؾٔام هذا افذبٔحٜ، تريح افتل احٚؤٜ افًُغ

 .شافدم

 ..ضًًٌٚ  شاهلل اشؿ وذـر» :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 ..مـ بد ٓ أو ذـر، بٖي: يًْل :مداخِٜ
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 .اهلل بًؿ :افنٔخ

 .اهلل بًؿ :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 ..ؾٔف داخؾ يًْل وافًيؿ افًـ فٔس :مداخِٜ

 ظِْٔٚ خيتِط مٚ حتك ؿىًٜ ؿىًٜ يًْل احلديٞ ٕؼح ٕحـ أتْٔٚ، مٚ فًف :افنٔخ

 .ًٕؿ أمر،

 .شوافيٍر افًـ فٔس» :مداخِٜ

 يًْل؟ هْٚ وصِْٚ :افنٔخ

 .ًٕؿ ،شوافيٍر افًـ فٔس» :مداخِٜ

 بٚفًيؿ،: يًْل بٚفًـ، افذبح جيقز ٓ احلجر بدل افذبح جيقز ٓ: يًْل :افنٔخ

 يف أجوًٚ  يُقن وربام افًْٚء فًٌض بٚفًٌْٜ احلٚرض افًك مقوٜ هق ـام بٚفيٍر وٓ

 تذبح أن ذظًٚ  جيقز ؾال ـٚفًٌٚع، أطٍٚرهـ أو أطٍٚرهؿ يىِٔقا  أن افرجٚل بًض

 .احلٚد احٚيض احلجر ذفؽ ذفؽ ظـ ويٌْل افًـ هبذا افذبٔحٜ

ح احلديٞ ظِامء ويَقل  إجٚزة مـ اشتثْك حْٔام ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل بٖن: احلديٞ وذا

 بٖن: ؿٚل وافيٍر، وافًيؿ افًـ اإلبٚحٜ مـ اشتثْك مثالً  بٚحلجر اإلبٚحٜ بًد افذبح

 افٌْل ؾْٓك احلٌنٜ، بٌالد مًتٚداً  أمراً  ـٚن وبٕٚطٚؾر بٚفًيٚم افقشِٔتغ هبٚتغ افذبح

 :اثْغ فًٌٌغ ذفؽ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص

 .بٚفُٚؾر ادًِؿ يتنٌف أٓ: مىردة ؿٚظدة وهل: إول افًٌٛ

 ٓ وهذا افذبٔحٜ، إراحٜ افذبح حغ ادَهقد أن: إًٍٓٚ  بٕٔٚف شٌؼ افثٚين وإمر

 .بٚفيٍر أو بٚفًيؿ بذبحٓٚ حيهؾ

  (00: 20: 16/ 714/ وافْقر اهلدى)
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 صاحبٖا لَٕٖا التل الدابة ذبح جيقز هؾ

 افهالة ظِٔف افرشقل وؿقل مًِؿ، صحٔح يف افدابٜ فًـ حديٞ :افًٗال

 هق مٚ افدابٜ، هبذه يْتٍع مل أنف افروايٚت بًض ويف شبًِّقن تهٚحٌْٚ ٓ»: وافًالم

 إفخ؟.. هبٚ إٓتٍٚع ظدم أو أـِٓٚ، أو افدابٜ هذه ذبح جيقز وهؾ احلديٞ، هذا ؾَف

ًٚ  يًِـ أن جيقز ٓ ادًِؿ أن خٚصٜ بهقرة واوح احلديٞ ؾَف :افنٔخ  وفق صٔئ

ًٚ، دابٜ ـٚن ٕ ًٚ  حُامً  رتٛ افؼع وأن وحٔقا  ٓ أنف دابٜ ادًِؿ فًـ إذا مٚ ظذ ذظٔ

 أن خنٜٔ افدابٜ هذه أصٚبٝ ؿد افًِْٜ هذه تُقن أن خينك ٕنف هبٚ يْتٍع أن فف جيقز

 ؾ٘ذا أـِٓٚ أمٚ ذبحٓٚ أمٚ برـقهبٚ، إٓتٍٚع ظـ ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل هنك ـذفؽ إمر يُقن

: أؿقل فُْل هبٚ، إتٍٚع ٕنف جيقز ؾال افَقل هذا ظذ أجرؤ وٓ ؿٔٚشًٚ  َٕقل أن أردٕٚ

 .بذفؽ أظِؿ اهلل

  (04: 01: 44/ 164/ وافْقر اهلدى)

 ٓ؟ أم عٓٗف اهلل اشؿ ذكر هؾ ُيَرف ٓ الذي الٓحؿ

 اهلل فرشقل ؿٚفقا  أهنؿ ظٚئنٜ ظـ بٚفتٍِقن شٖختؽ شٗال ؾٔف صٔخ :افًٚئؾ

 فق هذا اهلل، اشؿ ظِٔٓٚ أجذـر ٕدري ٓ بِحؿ يٖتقْٕٚ أؿقام هْٚفؽ: ملسو هيلع هللا ىلص

 ..ل تقوحف

 حغ افذبٔحٜ ظذ افتًّٜٔ بقجقب ظالؿتف أن احلديٞ هذا ظـ اجلقاب :افنٔخ

 ـام ذظٜٔ ؽر أم ذظٜٔ هل هؾ افذبح، بىريَٜ ظالؿٜ فِحديٞ وفٔس تذبح،

 بٚإلشالم، ظٓد حديٞ ـٕٚقا  وفُقهنؿ يذبحقن، ـٕٚقا  ؾٓٗٓء افْٚس، بًض يتقهؿ

ًٚ، بٚفؼك ظٓد حديٞ ؾٓق بٚإلشالم ظٓد حديٞ ـٚن مـ وـؾ  بغ مْٚؾٚة ؾال أجو

 مْف يِزم ؾٓذا بٚإلشالم، ظٓد حديٞ ـٕٚقا  أو بٚفؼك ظٓد حديٞ ـٕٚقا :ؿٔؾ إذا مٚ

 .ذاك مْف يِزم وهذا هذا
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ًٚ، أشِّقا  ؿد ـٕٚقا : ادٓؿ  يًرؾقا  أن بًد هلؿ يتًـ مل أنف ظـ ـْٚيٜ وهذا حديث

 أن: ومْٓٚ ادًِؿ، بٚإلًٕٚن تتًِؼ افتل احلٔٚة جقإٛ ـؾ يف افؼظٜٔ إحُٚم

 افتٍَف ظـ بًديـ ـٕٚقا  هٗٓء أن يًرؾقن ـٕٚقا  ظٚئنٜ حديٞ يف افًٚئِغ افهحٚبٜ

 مـ تٖتٔٓؿ افتل افذبٚئح هذه أن يًِّقن ٓ ؾُٕٚقا  احلديٞ، إلشالمٓؿ بٚإلشالم

: بَقفف وافًالم افهالة ظِٔف ؾٖجٚهبؿ ٓ، أم ظِٔٓٚ شّقا  هؿ هؾ إؿقام أوئلؽ

 يف ٕنؽ افتل افذبٔحٜ ظذ افتًّٜٔ اشتدراك يُّـ: ؾ٘ذاً  شـِقا  ثؿ أنتؿ اهلل شّقا »

، أخؿ شّقا  أهنؿ  فُـ افِحؿ، ذاك ٕٖـؾ أن ٕريد حْٔام آشتدراك هذا يُّـ يًّقا

 .ؿتٔالً  يُقن وٓ ذبٔحًٚ  يُقن أن بؼط

 ذبٔحٜ وذبح بٚهلل، يٗمـ ٓ مؼك ؾٔف مثالً  ـٕٚٝ فق حتك ذبٔحًٚ  :افًٚئؾ

 جيقز؟ ٓ اهلل، اشؿ ذـر ؿٚل أنف ٕٔتف ويف بٚفًُغ

 بىريَٜ ظالؿٜ فف فٔس احلديٞ: فؽ ؿِٝ فذفؽ أخرى، مًٖخٜ هذه ٓ، :افنٔخ

 افَدامك ادًِّقن يدري ٓ ب٘شالم، ظٓد حديثق بًِّّغ ظالؿتف وإٕام افذبح،

 افذابح يُقن أن أمٚ ٓ، أم ظِٔٓٚ اهلل شّقا  هؾ ضرؾٓؿ مـ افذبٚئح هذه تٖتٔٓؿ حْٔام

 هذه مْف، ٓبد ذط ؾٓذا افُتٚب أهؾ مـ افذابح يُقن أن أمٚ ذط، ؾٓذا مًِامً 

 صُُْٚ ؾ٘ذا افتًّٜٔ، مقوقع يًٚفٟ ؾَط يًٚجلٓٚ، ٓ احلديٞ مْٓٚ، مٍروغ ؿوٚيٚ

 ٕٖـؾ حْٔام وجؾ ظز اهلل ًّٕل ؾْحـ ٓ، أم ظِٔٓٚ اهلل شّقا  هؾ افذبٚئح بًض يف

 .افذبٔحٜ تِؽ مـ

 ( 00 : 04: 02/   191/  وافْقر اهلدى)

 





 األضاحٕ كتاب
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 الّادر عذ إضحٗة وجقب

  افٌْل ظـ وؽرمهٚ افهحٔحغ، يف بٕٚوحٜٔ إمر صح ؿد [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؾًِِٓؿ شمهالٕٚ يَربـ ؾال يوح ومل شًٜ وجد ومـ»: ؿٚل أنف ظْف ثٌٝ بؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ظذ إمر تٖوفقا  وفُْٓؿ بٌِٓؿ، أو ذفؽ يٌٌِٓؿ مل[ بٚٓشتحٌٚب ؿٚفقا  مـ أي]

 .ؾتٖمؾ ذفؽ، ظذ يًٚظد ٓ إخر احلديٞ وفُـ آشتحٌٚب،

 (24 ص ادًٚجد إصالح)

 وٕسقخ أيام ثالثة بَد إضاحل حلقم أكؾ عـ الٕٖل

ٚ قا ِـُ » َٓ ًٚ  ِمْْ َث ُِ ِْل - ُث ًْ رٌ ». – افَوَحَٚيٚ َي َُ يِنُّ  َأْخَرَجفُ . ُمْْ ا َْدُ » افَىَزَ ًْ ِٔغَ  ُم ش افَنِٚم

ٌْدُ  َحَدَثَْٚ: ؿَٚل ش 544 ص» ـِ  َظ ـْ  بِْؼٌ  ثَْٚ افَرمْحَ ـِ  َأبِٔفِ  ظ ْهِرِي  َظ يِن : افزُّ ـْ  َشٚمِلٌ  َأْخَزَ  َظ

ُٝ : َؿَٚل  َأبِٔفِ  ًْ
ِّ   َرُشقُل  َش

ِ
َرهُ ... يَقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـَ  . َؾَذ

 ُٝ ِْ ؿْ  ِرَجُٚففُ  إِْشَْٚدٌ  َوَهَذا: ُؿ ُٓ ُِّ ٌٚت  ـُ ََ ٌَُخِٚرِي، ِرَجُٚل  ثِ ٌْدِ  َؽْرَ  اْف ، َظ ـِ  َوُهقَ  افَرمْحَ

ـُ  ، َجٚبِرٍ  اْب يِصُّ ّْ
اَم  احْلِ ٍٞ  يِف  ـَ ، َففُ  َأِجدْ  َومَلْ  ِظَْْدُه، َففُ  َشٚبٍِؼ  َحِدي ًٜ ُٜ  َوُهقَ  َتْرمَجَ َِ  َهَذا ِظ

 ِٞ ِظ، هِبََذا احْلَِدي ٍْ َِ َٕفُ  اف ِ٘ رٌ  َؾ َُ ٚ ُمْْ َ
ِ
ْٖيِت  ح ـُ  ُهقَ : َوبِْؼٌ . َي ِٛ  اْب ْٔ ًَ ـِ  ُص ُٞ . مَحَْزةَ  َأيِب  ْب  َواحْلَِدي

َذا َُ ًٚ » بَِْٕٚصؾِ  ُوٌِطَ  َه َث ُِ ٌٖ  َوُهقَ  ،شُث ـْ  َأُهقَ : َْٕدِري ٓ َخَى ًْضِ  ِم َتِٚب، َِٕٚشِخل َب ُِ  أم اْف

َذا َُ يِصُّ  بِفِ  َحَدَث  َه ّْ
قُر؟ احْلِ ـُ ْذ ءً !. اْدَ ٚنَ  َوَشَقا قَ  َذاَك، َأوْ  َهَذا ـَ ُٓ ٌر، َؾ َُ  َٕنَ  ُمْْ

 َٞ ـِ  َجٚءَ  احْلَِدي ْهِرِي  َظ ـْ  افزُّ ظِ  ُضُرٍق  ِم ٍْ َِ ًٚ » بِ َٔٚ َثالَث  َأْي ش:  َثالَث َٞ  َوَفَْٔس  ٍل،َف ُِ  ُث

، ِٜ َٔ َْٖس  َوٓ إُْوِح ـْ  َب ٚ َأُشقَق  أنْ  ِم َٓ َو ًْ َٜ  أبُق َؿَٚل [:  أَوًٓ : ]َب َٕ  6ش »َصِحِٔحفِ » يِف  َظَقا

دُ  َحَدَثَْٚش:  211/  َّ ـُ  ُُمَ ـِ  َوَأبُق َظْقٍف  ْب ًَ ـُ  احْلَ ـِ  َخٚفِدِ  ْب ـُ  بِْؼُ  َحَدَثَْٚ: َؿٚٓ َخِع   ْب  ْب

 ِٛ ْٔ ًَ ـِ  ُص ـْ  مَحَْزةَ  َأيِب  ْب ـِ  َأبِٔفِ  َظ ْهِرِي  َظ ُٝ .... »افزُّ ِْ َٚؿفُ : ُؿ ًَ َْدٍ  َؾ ًَ ـْ  آَخرَ  بِ  َريِضَ  َظِعَ  َظ

ًٚ  َظْْفُ  اهللُ  ـُ  بِْؼُ  َوَحَدَثَْٚ: ؿَٚل :ش َؿَٚل  ُثؿَ  أيِت، َْٕحقَ  َمْرُؾقَظ ٍٛ  ْب ْٔ ًَ ِْ٘شَِْٚدهِ  ُص  إََولِ  بِ

ـْ  ـِ  َظ رَ  اْب َّ ُٝ : َؿَٚل  ُظ ًْ
ِّ   َرُشقَل  َش

ِ
قُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َُ ُِقا : »َي ٚ ـُ َٓ ًٚ  ِمْْ ُٝ ش. َثالَث ِْ َذا: ُؿ  َوَؿعَ  ـَ
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ـِ  َوَأبُق» ِؾٔفِ  ًَ قرُ  ،شاحْلَ ـُ ْذ ِٛ  يِف  واْدَ ِذي ْٓ هِ  افَت ْغِ  َوَأبُق» َوَؽْرِ ًَ : َؿَٚل » ؾٔف َوَؿعَ  ُثؿَ  ،شاحْلُ

َؾ  ،شَوَحَدَثَْٚ ًَ َِ َب  َؾ اَم  ،شَؿٚٓ» افَهقا ْٔفِ  َيُدلُّ  ـَ َِ َُٔٚق، َظ ًِ دُ : َأْي  اف َّ ـُ  ُُمَ  َوَأبُق َظْقٍف  ْب

ْغِ  ًَ فُ  - احْلُ ُّ دٌ  َواْش َّ ًٚ  ُُمَ ٚنَ  َوَشَقاءٌ  ،- َأجَْو ـَ َِْك  َأ ًْ ٚ اْدَ ٚ، َأوْ  َأَحُدمُهَ قَ  ـاِلمُهَ ُٓ ، َؾ ٌٜ ََ  ثِ

ـْ  َخَىٖ َظَذ  َؿٚضِعٌ  َدفٌِٔؾ  َوَذفَِؽ  َٛ  َم ًَ ـِ  بِْؼِ  إَِػ  َٕ ِٛ  ْب ْٔ ًَ ـِ  ُص  يِف  َؿَٚل  أنَفُ  مَحَْزةَ  َأيِب  ْب

 ِٞ ًٚ » احْلَِدي َث ُِ ُدهُ  ،شُث ـِ َٗ ًٚ : ]َيٖيِت  َمٚ َوُي َٔ
ـُ  إِْشَحُٚق  َؿَٚل [ َثِٕٚ َٔك ْب ٌِلُّ  حَيْ ِْ َُ ـِ  اْف ْهِرِي  َظ  بِفِ  افزُّ

ظِ  ٍْ َِ ُِقا : »بِ ٚ ـُ َٓ ًٚ  ِمْْ ِْل. َثالَث ًْ ِح » يِف  افَىَحِٚويُّ  َأْخَرَجفُ ش. إََوِٚحل حُلُقمَ  َي  َذْ

ٚيِن  ًَ َٝ ش 107_105/  2ش »اْدَ ؾِ  َبِٚب : حَتْ ـْ دَ  إََوِٚحل حُلُقمِ  َأ ًْ ِٜ  َب ـْ  َأجٍَٚم، َثالَث ُِ  َف

ًٚ » ِؾٔفِ  َوَؿعَ  ٚطِ ش ثِث ََ ِْ٘ش ًٜ  افالمِ  َأَخِػ  بِ ًٚ، ٓ ـَِتَٚب َي ٍْ ِٜ  َف َتَٚب ُِ غَ  ـِ ِّ َِ ًَ  اْدُْهَحِػ  يِف  اْف

ْثاَميِنِ  ًُ َذ . اْف ًَ َٛ  إَْصؾِ  يِف  َمٚ َأنَ  ُيَرَجُح  َهَذا َؾ
تِ َذفَِؽ، ـُ ـْ  ـَ َُ َٖ  َف ـْ  َأْخَى ٌََىفُ  َم  بَِوؿِ  َو

 
ِ
ًٚ . ]َأْظِؿُ  َواّللُ . َوافالمِ  افَثٚء ـُ  َرَواهُ [ َثٚفَث ـِ  َأِخل اْب ٍٚب  اْب َٓ ـْ  ِص فِ  َظ ِّ ـِ  َظ ٍٚب  اْب َٓ  بفِ  ِص

ظِ  ٍْ َِ ُِقا : »بِ ـَ  ـُ َٚ ً إََوِٚحل ِم ٚنَ ش. َثالَث َُ رَ  ـُ ابْ  َؾ َّ ُؾ  ُظ ـُ ْٖ رَ  َحَتك َي ٍِ ـْ  َيْْ ـْ  ِمًَْل  ِم  حُلُقمِ  ِم

ٌَُخِٚريُّ  َأْخَرَجفُ . إََوِٚحل ِِؿٌ  ،ش6671» اْف ًْ َٜ  َوأبُق ،ش80 - 79/  5» َوُم َٕ /  6» َظَقا

ـْ ش 9/  2» أمْحَدُ  َوَأْخَرَجفُ ش. 212 ـِ  َضِريِؼ  ِم َٜ  اْب َْْٔ َٔ ـِ  ُظ ْهِرِي  َظ ظِ  بِفِ  افزُّ ٍْ َِ ُؾ  ٓ: »بِ ـُ ْٖ  َي

ـْ  َٔتِفِ  حَلْؿِ  ِم َْٚهُ ش. َثالٍث  ؾقَق  ُأْوِح ًْ َّ رٌ  َرَواهُ  َوبِ َّ ًْ ـِ  َم ْهِرِي  َظ ٌِِؿ، َأْخَرَجفُ . بِفِ  افزُّ ًْ  ُم

فُ ش. 11/  2» َوأمْحَدُ  ًَ ـْ  َِٕٚؾعٌ  َوتَٚب ـِ  َظ رَ  اْب َّ  :َوَزادَ  بِِف، ُظ

ٚنَ » ـَ ٌْدُ  َو   َظ
ِ
ْٝ  إَِذا اهلل ُس  َؽَٚب ّْ ـْ  افَن َْٔقمِ  ِم ِٞ  اْف ُؾ  ٓ افَثٚفِ ـُ ْٖ ـْ  َي ش. َهْديِفِ  حَلْؿِ  ِم

ٌِِؿ، َأْخَرَجفُ  ًْ َذاش. 84/  2» َوأمْحَدُ  ُم َُ ـَ  آَخرَ  مَجْعٌ  َرَواهُ  َوَه ِٜ  ِم ـِ  افَهَحَٚب  افٌَِِْل  َظ

َٛ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ثِْرَ  اْشَتْقَظ َُ ٚ اْف َٓ ، ِمْْ ٚ افَىَحِٚويُّ َٓ َٚؿ ًَ ََٖشِِٕٚٔدِه، ؾ ٚ بِ َٓ ُو ًْ  ،شْغِ افَهِحٔحَ » يِف  َوَب

ٚ َٓ ُِّ ـُ ٌٜ  َو ًَ
ِّ ل َظَذ  جُمْ ْٓ ـْ  افَْ ؾِ  َظ ـْ ِٜ  يِف  إِٓ إََوِٚحِل  حُلُقمِ  َأ دُ  مِمَٚ أجٍَٚم، َثالَث ـِ َٗ َٖ  ُي  َخَى

 ِٞ ِٜ  َحِدي مَجَ ٌْطِ  افَسْ ٌََؼ  اَفِذي بِٚفَو َٕفُ  َش َٚٔ  .َب

َِؿْ   ل َهَذا َأنَ  َواْظ ْٓ ْٝ  َؿدْ  افَْ ٌٞ  َصَح ٚنَ  َأنَفُ  َظَذ  َتُدلُّ  َأَحِٚدي ـٍ  ـَ ًٍِغ، فَِزَم  ُثؿَ  ُم

َخ، ًِ ُٕ ٚ َٓ ُٞ : ِمْْ ًٚ  َظْْفُ  اهللُ  َريِضَ  ُبَرْيَدةَ  َحِدي ؿْ : »َمْرُؾقَظ ُُ ُْٔت ـْ  َوهَنَ  إََوِٚحِل  حُلُقمِ  َظ

قا  َثالٍث، َؾْقَق  ُُ ًِ ْم َٖ ؿْ  َبَدا َمٚ َؾ ُُ ِِؿٌ  َأْخَرَجفُ ش. َف ًْ ُه، ُم َرٌج  َوُهقَ  َوَؽْرُ  » يِف  خُمَ
ِ
 ،شاإِلْرَواء

ِٞ  َمعَ  ـِ  َحِدي رَ  اْب َّ َْٚهُ  َويِف ش. 4466» برؿؿ ُظ ًْ ٌٞ  َم ـْ  ُأْخَرى َأَحِٚدي  اهللُ  َريِضَ  َجٚبِرٍ  َظ
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ِه، َظْْفُ  ٌٜ  وِهَل  َوَؽْرِ َرَج ـْ  َْٕحُقهُ  َوُرِوَي  ُهََْٚك، خُمَ ـِ  َظ رَ  اْب َّ فُ  ُظ ًَ ٍْ يِنِ  ِظْْدَ  َٕ ا /  42» افَىَزَ

ـْ  ،ش41216/  120 ُِ ـُ  َيِزيدُ : ٔفِ ؾِ  َف ٌٔػ  َوُهقَ  َأبََٚن، ْب ًِ   .َو

 (.75-72/ 42/4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 إضاحل حلقم بٛدخار إور

ًٚ: ترؾًل أن أهنؽ أخؿ»  .مُْرش. ؽد ـؾ برزق يٖيت وجؾ ظز اهلل ؾ٘ن صٔئ

 وأثٚر افهحٔحٜ، إحٚديٞ فًٌض خمٚفػ احلديٞ إن ثؿ [:اإلمٚم ؿٚل]

 مع افهحٚبٜ وأـؾ إوٚحل، حلقم بٚدخٚر إمر أحٚديٞ ذفؽ مـ افًٍِٜٔ،

 إرواء» يف خمرجٜ وهل إوٚحل، ؿديد مـ بٚدديْٜ افَديد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 ـٚن مٚ بٚب» :بَقففش صحٔحف» يف فًٌوٓٚ افٌخٚري وترجؿ ،ش159/ 1ش»افٌِٔؾ

 .وؽره وافِحؿ، افىًٚم مـ وأشٍٚرهؿ: بٔقهتؿ يف يدخرون افًِػ

 .شُشٍرة بُر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص فٌِْل صًْْٚ: وأشامء ظٚئنٜ وؿٚفٝ

 رد احلديٞ يف: بىٚل ابـ ؿٚلش:  »9/661» إيٚه ذحف بًد احلٚؾظ ؿٚل وؿد 

 يًتحَف ٓ افقٓيٜ اشؿ وأن فٌد، ضًٚم ادخٚر جيقز ٓ أنف افهقؾٜٔ مـ زظؿ مـ ظذ

ًٚ  ادخر مـ  ـٍٚيٜ أحٚديٞ هذه ويف. بٚهلل افيـ أشٚء اّدخر: مـ وأن ؿؾ، وفق صٔئ

 افٌْل أن» :ظْف اهلل ريض ظّر حديٞ أجوًٚ  ذفؽ ومـ .شذفؽ زظؿ مـ ظذ افرد يف

 افٌخٚري أخرجف .ششْتٓؿ ؿقت ٕهِف وحيٌس افْور، بْل ٕخؾ ئٌع ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص

 اجلّع مْف يٗخذ مٚ افًٔٚق ويفش:  »601/ 9ش »افٍتح» يف احلٚؾظ ؿٚل ش.6167»

ًٚ  يدخر ٓ ـٚن» :حديٞ وبغ بْٔف  فًٍْف، آدخٚر ظذ ؾٔحّؾ : ش4ش »فٌد صٔئ

 أهنؿ ادًْك فُـ منٚرـٜ: ذفؽ يف فف ـٚن وفق فٌره، آدخٚر ظذ افٌٚب وحديٞ

  .شيدخر مل يقجدوا مل فق حتك دوٕف، بٚٓدخٚر ادَهد

 (612-614/ 41/2) افؤًٍٜ افًًِِٜ
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 أضحٗة؟ الًٙن وـ اجلذع جيقز هؾ

 : يف ذفؽ يف مىقًٓ  بحًثٚ راجع

 (.456-467/ 4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 دو٘ف؟ جتقز ٓ إضحٗة لَٔر أد٘ك حد هٕاك هؾ

 دوٕف؟ جتقز ٓ إوحٜٔ فًّر أدٕك حد هْٚك هؾ :مداخِٜ

 مٚ أؿؾ ٕنف افًٚدس، افنٓر دون يُقن ٓ أن يٌٌْل أنف اظتَٚدي يف :افنٔخ

 فٌٜ، هذا أنف ظذ افثٕٜٚٔ، افًْٜ يف  داخؾ أي مًْٚ يُقن أن يٌٌْل بٖنف وؿٔؾ ؿٔؾ،

 ـٕٚٝ إذا: ؾَٔقل ادقوقع، يَرب افٍَٓل افتقؾٔؼ فُـ وهُذا، هُذا افٌِٜ يف ؿٔؾ

 طـ إفٔٓٚ افْٚطر ٕير إذا بحٔٞ وشّْٜٔ مِحّٜ فُْٓٚ افًٚدس افنٓر يف إوحٜٔ

 ؿقل هْٚك فٔس دام مٚ أصٓر، شتٜ مـ أؿؾ فُـ هبٚ، يوحك ؾحْٔئذ شْٜ، بْٝ أهنٚ

 .افؼط هذا مثؾ هلٚ ؾِٔس افًََٜٔ خالف جيقز، ؾال

 صٌرة؟ ـٕٚٝ فق حتك رء، أي جيقز افًََٜٔ :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 أنْل افًٚدس، افنٓر دون ـٚن وفق جيقز أنف فًََِٜٔ بٚفًٌْٜ افَقل :افنٔخ

 صٌرة، ـٕٚٝ وفق افنٚة، ـِّٜ مـ يٍّٓقن هؾ افٌِٜ، أهؾ مـ أظِؿ أن إػ بحٚجٜ

ًٚ، ؿِٝ مٚ ظْد ؾٖنٚ ذفؽ يٍٓؿ ـٚن ؾ٘ن ًٚ  إٓ تًىل ٓ افنٚة ـِّٜ ـٕٚٝ إذا أمٚ إٍٓ  شْ

 ًٚ  حََٜٔ فُْل ادًْك، هبذا يتَٔد أن يٌٌْل حْٔئذ ؾهٚظدًا، أصٓر شٝ مثالً  هق مًْٔ

 مٚ يدي تْٚوفتٓٚ افتل ـتٛ يف واشتىٚظتل ضٚؿتل حدود يف بحثل مع وجدت مٚ

 .افَْىٜ هذه ل يٍن

 ظـ ادًئقفغ بًض مـ مقجقد أن صٔخْٚ، يٚ إوحٜٔ بخهقص :مداخِٜ

د يًىقا  أهنؿ ادقار  مـ أـثر صُِٓٚ مثالً  ـٚن ؾِق تُز، حتك هلٚ وهرمقٕٚت مقا
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 أؿؾ؟ ظّرهٚ وهل صٓقر، شٝ

 مـ؟ أؿؾ :افنٔخ

 .صٓقر شٝ مـ أؿؾ :مداخِٜ

 .ٓ ؿِْٚ ٓ، :افنٔخ

 ...هلٚ وٕيرتْٚ صُِٓٚ أمٚ صٔخ، يٚ ظٚرؾغ مش احْٚ ضٔٛ :مداخِٜ

 دون أهنٚ ظٚرف أنٝ. افًٗال حًٛ ظذ اجلقاب هُذا، تٍسض أنٝ :افنٔخ

 .ٓ وٓ صٓقر شٝ

 .أظرف ٓ أنٚ :مداخِٜ

 بتًرف؟ صق: ؾ٘ذاً  :افنٔخ

 ..ضًًٌٚ  صُِٓٚ :مداخِٜ

ًٚ، حُْٔٚ :افنٔخ  ربام ؾهٚظدًا، صٓقر شٝ ظّرهٚ هٚي ويَقل بٔنقؾٓٚ افع إٍٓ

 ؾال أصٓر شٝ دون أهنٚ يًِؿ ـٚن إذا فُـ ُمنحّٜ، ُمِحّٜ ٕهنٚ فًِْٜ، يقصِٓٚ

 .جيقز

 مِحّٜ؟ ـٕٚٝ فق حتك :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 دفٔؾ؟ ؾٔش مٚ أصٓر شتٜ فألوحٜٔ بٚفًٌْٜ صٔخْٚ :مداخِٜ

 .هُذا يَقفقن فٌٜ، دفٔؾ، يف مٚ :افنٔخ

 .أوحٜٔ :مداخِٜ

 .إوحٜٔ ًٕؿ، أي :افنٔخ

 .إوحٜٔ صٚة أنف تَقل افٌِٜ :مداخِٜ
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 .جذظٜ تَقل ٓ، :افنٔخ

 (.: .29 : 46/   57/   وافْقر اهلدى)

 اديذ؟ دم إضحٗة ذبح السٕة وـ هؾ

 بٚدهذ؟ افذبح افًْٜ مـ هؾ فألوحٜٔ بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 .اإلمٚم شْٜ هذه :افنٔخ

 اإلمٚم؟ :مداخِٜ

 .ًٕؿ أي :افنٔخ

 فإلمٚم؟ ؾَط :مداخِٜ

 .افًْٜ مـ فٔس ؾٓذا جمزر إػ ادهذ ؿِٛ أمٚ :افنٔخ

 .خراً  اهلل جزاـؿ :مداخِٜ

 .وإيٚك :افنٔخ

 (.: .11 : 15/   29/   وافْقر اهلدى)

 هبا؟ يتِٓظ أم الّٓب دم تْقن هؾ إضحٗة ذبح ٘ٗة

 بًض ُّيدُّيؿ اهلل يذبحقا  بًوٓؿ جدال ؾٔف صٚر فألوحٜٔ بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

ًٚ، افْٜٔ يذـر إوحٜٔ افْٚس  مـ فٔس هذا ؾالٕٜ، بْٝ ؾالٕٜ أوحٜٔ هذه تٍِي

 افًْٜ؟

 .ٓ :افنٔخ

 يتٍِظ؟ مٚ افًََٜٔ مثؾ افَِٛ يف افْٜٔ :افًٚئؾ

 .ًٕؿ أي :افنٔخ
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 ؟إضحٗة عٗقب وـ عٗب تَتز اخلٕثك هؾ

 ؟إوحٜٔ ظٔقب مـ ظٔٛ تًتز اخلْثك هؾ :مداخِٜ

 .ـٔػ :افنٔخ

 .إوحٜٔ ظٔقب مـ ظٔٛ تًتز اخلْثك هؾ :مداخِٜ

 هُذا؟ احلٔقإٚت يف :افنٔخ

 ؟إوحٜٔ ظٔقب مـ ظٔٛ يًتز هذا هؾ أنثك؟ هل وٓ ذـر هل ٓ :مداخِٜ

 خْثك؟ احلٔقإٚت يف هؾ: فؽ أؿقل أنٚ :افنٔخ

 يًْل؟ يقجد ٓ :مداخِٜ

ءً  جيقز جيقز؟ أٓ أنثك ـٕٚٝ فق: أجٌٔؽ فُـ أظِؿ ٓ أنٚ :افنٔخ  ـٕٚٝ شقا

 .جٚئز ذفؽ ـؾ خْثك أو ذـراً  أو أنثك

 ( 00 : 22: 45/   471/  وافْقر اهلدى)

 عٕف؟ تسّط هؾ وسافر وهق إضحٗة عٓٗف وجبت َوـ

 هْٚك، إوحك ظٔد وؿٝ يف وتقجٓٝ أوحٜٔ، وظع مًٚؾر أنٚ :افًٗال

 هْٚ؟ أوـؾ أو هْٚك أوحل أو ظْل تًَط إوحٜٔ ؾّثالً 

 .هْٚ تقـؾ :افنٔخ

 ..أحد هْٚك يُـ مل إذا ضٔٛ :مداخِٜ

 .أحد هْٚك فٔس وتَقل بٚإلظدام أخقك ظذ حتُؿ يًْل :افنٔخ

 .ٓ :مداخِٜ
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 ـٔػ؟ إذاً  :افنٔخ

 .بٚفقظد يقؾقا  مٚ جيقز أوـِٓؿ ممُـ افذي :مداخِٜ

 يف أخقك ظْدك مًؽ، بٔتجٚوب مٚ ـٚن إذا بٚفًْٛ أخقك مًؽ :افنٔخ

 واحد جتد أن بد ٓ مثاًل، اهلل ظٌد أبق تًرف، ممـ ؽره أو جٚرك، أنس أبق اإلشالم،

 .فؽ ويٍل مًؽ يهدق

 ظْل؟ تًَط ٓ أهنٚ ادٓؿ :مداخِٜ

 .ٓ :افنٔخ

  (00 : 10: 07/ 262/ وافْقر اهلدى)

 فٖؾ يًحل وهق واحد، بٗت دم عٕده يّٗٔقا والديف صخص

  والديف؟ عـ هذا يِْل

 ظْده ئَّقا  وافديف صخص يًْل إوحٜٔ، ظـ يًٖل افْٚس مـ ـثر :مداخِٜ

  وافديف؟ ظـ هذا يٍُل ؾٓؾ يوحل وهق واحد، بٔٝ يف

 . يٍُل :افنٔخ

 هْٚ شٚــ وهق ادديْٜ يف مثالً  مديْٜ يف ئًنقا  وافديف صخص ضٔٛ :مداخِٜ

 اإلجٚزة مدة أن ظْده ؾّقجقدون أن افٌٔٝ يف ؤقف ظْده جٚءوا جدة، يف

 . أبٔف يوحل أم هق يوحل هؾ صٓقر ثالثٜ

  أحد؟ ترـقه افذي افٌٔٝ يف ؾٔف مٚ :افنٔخ

 . أحد ؾٔف يقجد ٓ :مداخِٜ

 . مٚر :افنٔخ

 . هْٚ واحد يوحل :مداخِٜ
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 . ًٕؿ :افنٔخ

 ظْدك أنٚ ابْل يٚ: ؿٚل إوحٜٔ ينسي هق أنف افنخص وافد أراد وفق :مداخِٜ

 . أوحل وأنٚ

 . مٚر :افنٔخ

 . هذا يٍُل :مداخِٜ

 . ًٕؿ أي :افنٔخ

 . ؤػ مًٓؿ ـٚن آخر، ابـ ظذ وفق :مداخِٜ

 . أوحٜٔ مْف خيرج افٌٔٝ هذا أن ادٓؿ :افنٔخ

 . خراً  اهلل جزاك :مداخِٜ

 وفده ـٚن وشقاء افقفد أو إب هق إوحٜٔ أخرج افذي ـٚن شقاء :افنٔخ

 . أوحٜٔ ظٚم ـؾ يف بٔٝ ـؾ أهؾ ظذ ادٓؿ افهٌر، أو افٌُر

 .ًٕؿ :مداخِٜ

   (00 : 16 : 11/ 105/وافْقر اهلدى)

 باحلْؿ وٕف جٖالً  إضحٗة وـ اجلزار أعٌك وـ

  احلُؿ يًرف ٓ وهق ذفؽ أجره فِجزار أوحٔتف مـ أظىك رجؾ يف :افًٚئؾ

 ؟هقن بِٔزمف أجش

  اهلل إػ بٔتقب :افنٔخ

 .جديدة أوحٜٔ ظِٔف ذفؽ يًِؿ ـٚن وإذا ضٔٛ يتقب :افًٚئؾ

 .ٓ :افنٔخ
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 .هٚه :افًٚئؾ

 .أوحٜٔ ظِٔف مٚ ٓ ٓ :افنٔخ

 ( 00 : 21: 26/   651/  وافْقر اهلدى) 

 وال وـ يٙخذ فٖؾ التًحٗة عذ لف والٗة قدرة ٓ إب كان إذا

 ابٕف؟

 ظذ جيٛ هؾ إوحٜٔ، ظذ ؿٚدر ؽر وإب متزوج ؽْل وفد فف أب :مداخِٜ

 ؟ٓ أم شٕبٔؽ ومٚفؽ أنٝ»: يًْل بٚب مـ فٔوحل احٚل ابْف مـ يىِٛ أن إب

 يف يًُـ ادتزوج آبـ بٖن سحيًٚ  فٔس ـٚن وإن أتهقر افًٗال ضًًٌٚ  :افنٔخ

 . يٖخذ: أؿقل بؾ يىِٛ أؿقل ٓ: ؾٚجلقاب ذفؽ ظذ أبٔف، دار ظـ مٍْهؾ دار

 . مٍْهالً  حتك ـٚن إذا :مداخِٜ

  ًٕؿ؟ :افنٔخ

 إذا بٚفىِٛ مرتٌط هذا: ؾًْٔل افًُـ إٍهٚل صٔخْٚ يٚ ذـرت أنٝ :مداخِٜ

 . مٍْهالً  ـٚن

 ًٕؿ، يٖخذ وبغ يىِٛ بغ أؾرق أن أريد أنٚ فُـ.. افٍرق ٕن ًٕؿ: هق :افنٔخ

 دار يف ئًنقن ـٕٚقا  فق ٕهنؿ احلٚفٜ: هذه مثؾ يف رضوري أمر إٍٓهٚل فُـ

 وإمر أمٚ ـِٓٚ، افدار وظـ افًٚئِٜ ظـ تٍُل إوحٜٔ ؾٓذه آبـ ويوحل واحدة

 أوحٜٔ، مْٓام ـؾ ظذ جيٛ حْٔئذٍ  حدة ظذ دار يف ئًش وافقفد إب مـ ـؾ أن

 بغ افٍرق تًرف أطـ وأن يٖخذ، بؾ يىِٛ أؿقل ٓ: أنٚ ؿِٝ ـذفؽ إمر وإذا

  واوح؟ يٖخذ، وبغ يىِٛ

 . صٔخ يٚ افقجقب بًّْك: يًْل ًٕؿ، :مداخِٜ

 . ـٔػ :افنٔخ
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ًٚ  يُقن: يًْل :مداخِٜ  . إب ظذ واجٌ

 . ًٕؿ :افنٔخ

 إػ جٚء حْٔام ؾَٓف أدق ؾام اهلل رمحف افنٚؾًل اإلمٚم ؿٚل ـام هذا :مداخِٜ

 صٔخ أيب إن»: ؿٚفٝ أبٔٓٚ ظـ افًالم ظِٔف افرشقل شٖخٝ افتل اخلثًّٜٔ حديٞ

 حجل: ؿٚل ظْف؟ أؾٖحٟ احلٟ اهلل ؾريوٜ أدرـتف وؿد افرحؾ، ظذ يثٌٝ ٓ ـٌر

 اهلل ؾديـ: ؿٚل بذ: ؿٚفٝ ظْف؟ تَؤْف أؾُْتل ديـ أبٔؽ ظذ ـٚن إن أرأجتل ظْف،

 ش.يَٙ أن أحؼ

 ظذ أوجٛ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إن: احلديٞ هذا يف تًٍَٓٚ  اهلل رمحف افنٚؾًل اإلمٚم ؿٚل

فد، ٓشتىٚظٜ امتداداً  افقفد اشتىٚظٜ مًتزاً  افًٚجز أبٔف ظـ حيٟ أن افقفد  ؾٓذا افقا

 . ُتٚمًٚ  هْٚ يْىٌؼ

 افٍَْٜ، يف ؿٔدوهٚ شٕبٔؽ ومٚفؽ أنٝ»: ؿٚفقا  افٍَٓٚء بًض! أشتٚذ :مداخِٜ

  دفٔؾ؟ مـ ظِٔف هذا ؾٓؾ

 . بٚحلٚجٜ مَٔدة هل ٓ :افنٔخ

 . بٚحلٚجٜ :مداخِٜ

 . افٍَْٜ مـ أظؿ :افنٔخ

 . افٍَْٜ مـ أظؿ :مداخِٜ

 (00: 15: 00/ 801/ وافْقر اهلدى)

 جيقز فْٗػ داء، وحلقوٖا دواء ألباهنا البّر أن السٕة دم ثبت

 واهلدايا إضاحل دم البّر

 .داء وحلقمٓٚ دواء افٌَر أخٌٚن افًٗال:
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 .ًٕؿ افنٔخ:

ًٚ: يُقن أن جيقز افٌَر ـقن وبغ بْٔف افتقؾٔؼ ؾُٔػ افًٗال:  افؼيًٜ ٕن هدي

 .فير أو بوٚر ُُّيدي تُقن أن يُّـ ٓ

د اجلقاب: ٌل ظـ صح َف ٚئف ظـ وحك أنف افقداع حجٜ يف ملسو هيلع هللا ىلص اْف ر، ًٕ فٌَ  وصح ٚب

ن ملسو هيلع هللا ىلص أمره أجوًٚ  ّْٚ ر، ًب هنٚ ؾ٘ن حلقمٓٚ، ظـ وهنٔف افٌَ  .داء وحلقمٓٚ دواء شّْٚ

: ًٕٚئف ظـ بٚفٌَر ملسو هيلع هللا ىلص توحٔتف حديٞ وبغ احلديٞ هذا بغ افًِامء وؾؼ فَد

ًٚ  مْٓٚ أـؾ إذا أمٚ مْٓٚ، اإلـثٚر هق إٕام افٌَر، حلقم ظـ هنك حْٔام ادَهقد أن  أحٕٔٚ

 حلقم ظـ بٚفْٓل ادَهقد ٕن جٚئز: صؽ بال وهق رضر، وٓ ذفؽ يف ور ؾال

 هق هذا. واإلبؾ وادًز افٌْؿ حلقم ظـ هبٚ وآشتًٚوٜ مْٓٚ، اإلـثٚر هق إٕام افٌَر،

 .افًِامء جقاب

 (00:  00:  00/ 189/وافْقر اهلدى)

 ادتقدم إب عـ واهلدي إضاحل حْؿ

 . أشٌقع ؿٌؾ اهلل رمحف تقىف وافدي صٔخ يٚ مداخِٜ:

 . ًٕؿ افنٔخ:

 اهلدي هق ؾام ظْف، ُأهدي أن ُأريد خًرا، اهلل جزاـؿ ُأْهِدي أن وُأريد مداخِٜ:

 .. يف اهلدي ؾوؾ هق مٚ يًْل

  ٕبٔؽ؟ بٚفًٌْٜ مٚذا تريد أنٝ افنٔخ:

 . فف أذبح يًْل أهدي أهدي، مداخِٜ:

  ذبٔحٜ؟ هدي افنٔخ:

 . ًٕؿ مداخِٜ:

؟ ـٚن هق افنٔخ: َٟ  .. ح
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 . ـثر حٟ ًٕؿ مداخِٜ:

 . ـثر افنٔخ:

 . ًٕؿ مداخِٜ:

 إن أجرهٚ، يهِف ؾٓق وافًٌٚدة اخلر مـ فقافدك بٚفًٌْٜ تًٍِف رء أي افنٔخ:

 . رء أي اهلل صٚء

  تهِف؟ هؾ افَرآن، فَراءة بٚفًٌْٜ مداخِٜ:

ًٚ  ـٍِٝ إذا أمٚ ًٕؿ، فف وفداً  بٚظتٌٚرك أنٝ ؿراءتؽ افنٔخ:  ؾال يَرأ  أن ؿٚرئ

 . رء يهِف

.. بٚفًٌْٜ اهلدي ثقاب مٚ فِٓدي بٚفًٌْٜ! اهلل شٌحٚن رء، يهِف ٓ مداخِٜ:

  افثقاب؟ يهِف ـٔػ

 أي وفُـ هدي، ؾال ظْف حججٝ مٚ ؾ٘ذا احلٟ، مْٚشؽ مـ هق اهلدي افنٔخ:

 . يهؾ ؾٓق أبٔؽ، إػ أجرهٚ يهؾ أن هبٚ ؿٚصداً  وجؾ ظز اهلل إػ هبٚ تتَدم صدؿٜ

 . واصؾ اهلل صٚء إن مداخِٜ:

 . أبٔؽ فروح وجتًِٓٚ افًٔد أوحٜٔ ُتْذبح، أوحٜٔ مثالً  ممُـ ًٕؿ، أي افنٔخ:

 . هق فف وثؿ أٚن ل أؾًِف فُـ فقحده، أنف جيقز مٚ يتجزأ، يهر مٚ وهق، أٚن مداخِٜ:

  إوحٜٔ؟ افنٔخ:

 . ًٕؿ مداخِٜ:

ًٚ  وفٔس ًٍٕؽ، ظـ ُتَوِحل أن ظِٔؽ واجٛ ٕنؽ ًٕؿ، افنٔخ:  ظِٔؽ واجٌ

 . أبٔؽ ظـ توحل أن

 . ًٕؿ مداخِٜ:
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 افقاجٛ بغ جتّع أن صئٝ ؾ٘ذا أبٔؽ، ظـ توحل أن يًتحٛ فُـ افنٔخ:

 .أبٔؽ ظـ مًتحٌٜ وإخرى ظْؽ واجٌٜ إوػ أوحٔتٚن، ؾًِٔؽ وادًتحٛ

 (00:  68:  24/ 105/وافْقر اهلدى)



 العقٔق٘ كتاب
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 وسوكة شٕة الَّّٗة

 ـؾ رموٚن وصقم ذبح ـؾ إوحك ًٕخ:  »[ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

  .جدا ؤًػ .شصدؿٜ ـؾ وافزـٚة ؽًؾ، ـؾ اجلْٚبٜ مـ وافًٌؾ صقم

 إمٜ، هذه مـ ؽٍرا  مجٚ سف أنف افًٔئٜ احلديٞ هذا آثٚر ومـ [:اإلمٚم ؿٚل]

 افٔقم يف ادقفقد ظـ افذبح وهل افًََٜٔ، وهل أٓ منٓقرة، صحٔحٜ شْٜ ظـ

 ـثرة أحٚديٞ ذفؽ يف جٚء وؿد واحدة، صٚة إنثك وظـ صٚتغ افٌالم ظـ افًٚبع،

 هْٚ أجتزئ افَٔؿ، ابـ فًِالمٜش ادقفقد أحُٚم يف افقدود حتٍٜ» ـتٚب يف تراجع

 رواه. شدمٚ ظْف ؾٖهريَقا  ظََٔف، افٌالم مع» :ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف وهق مْٓٚ واحد ب٘يراد

 ُتَرك فَد .مرؾقظٚ افوٌل ظٚمر بـ شِامن حديٞ مـ وؽره ش185/  9» افٌخٚري

 افٌالد هذه يف تًّع تُٚد ٓ حتك افٌٚب يف ممٚ وؽره افهحٔح احلديٞ هبذا افًّؾ

 أهنؿ وفق! افًْٜ هبذه يَقم - ؽرهؿ دع - وافٍوؾ افًِؿ أهؾ مـ أحدا أن وؽرهٚ

 وفُـ ادهٌٜٔ، هٕٚٝ فربام إخرى افًْـ مـ ـثرا  أمهِقا  ـام إمهٚٓ ترـقهٚ

 بف اشتدل ؾَد! افقاهل احلديٞ هلذا إٓ فقء ٓ! دؼوظٔتٓٚ إُٕٚرا ترـٓٚ بًوٓؿ

 ظـ افْٚس ؽٍِٜ مـ ادنتُك اهلل ؾ٘ػ! افًََٜٔ مؼوظٜٔ ًٕخ ظذ احلٍْٜٔ بًض

  .وافؤًٍٜ افقاهٜٔ بٕٚحٚديٞ وُتًُٓؿ افهحٔحٜ، إحٚديٞ

 (.106/ 2) افؤًٍٜ افًًِِٜ

ظ أم الّٓب دم تْقن الَّّٗة ذبح ٘ٗة َِّ  هبا؟ ُيتٓ

 يف ٕٜٔ هذه تذبحٓٚ أن ٕٜٔ افًََٜٔ، أذبح أنٚ آيت حٚ افًََٜٔ فْٜٔ بٚفًٌْٜ :افًٗال

 هبٚ؟ تتٍِظ أم افَِٛ

 .هبٚ تتٍِظ ٓ :افنٔخ

 أمٓٚ؟ بٚشؿ تُقن أم حًغ بْٝ أشامء ظـ ظََٜٔ هذه: تَقل :افًٚئؾ
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611 

 .وأخٍك افن يًِؿ ربؽ ُّيّؽ مٚ :افنٔخ

 .افًََٜٔ ؿٌِؽ يف تْقي :افًٚئؾ

 ( 00 : 61: 42/   414/  وافْقر اهلدى) 

 عـ أو زوجتف عـ أو ِ٘سف عـ اإل٘سان يَؼ أن جيقز هؾ

 والديف؟

 أو زوجتف ظـ أو ًٍٕف ظـ اإلًٕٚن يًؼ أن جيقز هؾ فًََِٜٔ بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

 وافديف؟ ظـ

 يًؼ أن ظِٔف يٌَك ؾال أوٓده ظـ ظٚؿؼ ـٚن إذا أوٓده ظـ بًٔؼ أوٓ :افنٔخ

 .رهبؿ رمحٜ إػ أمرهؿ مٙ ؾَد وأمف أبٔف ظـ أمٚ ًٍٕف ظـ إٓ

 ؟زوجتف ظـ يًؼ ٓ :افًٚئؾ

 أمٚ ًٍٕف ظـ يًؼ أوٓده ظـ ظؼ ؿد يُقن أن بًد ًٍٕف ظـ إٓ يًؼ ٓ :افنٔخ

 ظْف ظؼ ؿد ـٚن وإذا ظْف ظؼ مٚ أبقه ـٚن إذا ًٍٕف ظـ يًؼ وهق ؾال وأمف أبٔف ظـ

 .إمر ؾٕٚتٓك

  (00 : 21: 12/ 481/ وافْقر اهلدى)

 لَّّٓٗة؟ الدعقة يٓزم هؾ

 افنٌٚب مْٓؿ وبخٚصٜ ادًِّغ مـ ـثراً  وؾؼ أن وجؾ ظز اهلل ٕحّد :افنٔخ

 افنٚم يف أظرف وأنٚ ؽرهؿ، ؿٌؾ افنٔقخ أمٚهتٚ ـٚن افتل افًْـ مـ ـثر إحٔٚء إػ

ًٚ  ـٕٚٝ افًْٜ هذه أن ًٕٔ ،ًٚ  افذبٚئح يذبحقن ـٕٚقا  ذفؽ، مـ افًُس وظذ مًْٔ

 أن مْٚشٌٜ ادْٚشٌٜ هذه أمٚ مؼوظٜ، ؽر تُقن وؿد مؼوظٜ، تُقن ؿد بّْٚشٌٜ

 افذبح بقاجٛ يَقم أن أنثك، أو ـٚن ذـراً  مقفقداً  مًِامً  رزق ؿد وجؾ ظز اهلل يُقن
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ًٚ، فف ًّٕع ـْٚ مٚ ؾٓذا هلل، صُراً   تُٚد افًْٜ هذه هلل واحلّد أن فُـ حًًٔ

 أن وفق وظِاًم، ؾًَٓٚ  وفق ظرؾقهٚ، افْٚس مجٚهر أن حٔٞ مـ إوحٜٔ ـًْٜ تهٌح

 افًْٜ هذه أن اهلل ؾْحّد ظّاًل، تىٌَٔٓٚ ظـ بًٔديـ يزافقن ٓ بًد، مْٓؿ افُثريـ

 وإردن: شقريٚ مـ احلٚل بىًٌٜٔ أـثر هق مٚ هبٚ وأظْل افنٚمٜٔ، افٌالد يف أحٔٔٝ

 بهقرة افقاجٛ هذا: وأؿقل افًْٜ هذه ُأِخَذت وفُـ افنٚم، بالد مـ ـِٓٚ ٕهنٚ

 افذيـ اإلخقان مـ ـثراً  بٖن صًرت ؾَد افتٍهٔؾ، مـ رء إػ إمر ؾٔحتٚج ظٚمٜ

 أنف ادْٚشٌٜ هبذه افذبح هق افذي افًؼ مـ يًتِزمقن ـٖهنؿ احلُؿ هذا إحٔٚء تٌْقا 

 فف أصؾ ٓ هذا افْٚس، دظقة مـ ٓبد أنف افدظقة هذه إفٔٓٚ، افْٚس دظقة مـ ٓبد

ًٚ  أوًٓ، هبذا أذـر أن أريد وأنٚ افًْٜ، يف ًٚ  افؼظل، فِحُؿ بٕٔٚ  أن دًٝ ٕنْل: وثٕٚٔ

 يًتديـ وؿد بؾ حٚل متقشىغ وٓ بؾ أؽْٔٚء، ًٕتزهؿ ٓ افذيـ افْٚس مـ ـثراً 

 أجٚم مْذ وؾًالً  حقهلٚ، دظقة يًّؾ أن مـ ؾالبد ذفؽ ومع افقاجٛ، هبذا فَٔٔؿ

 أحدًا، تدع وٓ اذبح أخل يٚ: ؿِٝ افهٍٜ، هذه صٍتف أحدهؿ ٕهحٝ أنٚ ؿريٌٜ

 أن تًّؾ وٓ ؾَر رجؾ وأنٝ وأهِؽ، أنٝ افًََٜٔ هذه مـ تٖـؾ أن أحؼ وأنٝ

 ـْٝ إن أمٚ هبذا أنهحؽ أنٚ بًد، تدع مل ـْٝ إن هبٚ، أحؼ ؾٖنٝ آخره، إػ وو

 إن مرة ثٚين فُـ افًذل، افًٔػ شٌؼ ؾَد آظتذار إػ فؽ شٌٔؾ وٓ افْٚس دظقت

 تٖـِٓٚ أن صئٝ إن افًََٜٔ هذه ـِٓٚ، تٖـِٓٚ أن صئٝ إن حر ؾٖنٝ مقشًًٚ  ـْٝ

 تهدؿٝ صئٝ وإن ثالثٜ، أو إشٌقظغ أو إشٌقع ضقل ظذ ـِٓٚ وأهِؽ أنٝ

 أؽْٔٚء افْٚس دظقت صئٝ وإن وافهدؿٜ، إـؾ بغ مجًٝ صئٝ وإن ـِٓٚ، هبٚ

 يِزم افؼع يف رء ٓ أنف: افنٚهد افٍَراء، إفٔٓٚ يدظك افتل افدظقة وخر وؾَراء

ًٚ  يًٍؾ بٖن احلُؿ هبذا افَٚئؿ ًٚ  صٔئ  افتٌْٔف أردت أنٚ افذي ؾٓذا افدم، إراؿٜ شقى مًْٔ

 اهلل ـٚن إن ينٚء، مٚ ؾٔٓٚ ويًٍؾ اخلرة ؾِف ادقفقد، بّْٚشٌٜ يذبح مـ ـؾ إٕف ظِٔف

 مَساً  ـٚن وإن ذفؽ، وٕحق وأصدؿٚء ؾَراء افْٚس ظذ ؾِٔقشع ظِٔف، وشع ؿد

 .شتًقل بّـ ثؿ بًٍْؽ ابدأ»: افرشقل ؿٚل ـام َٕقل ؾْٓٚ ظِٔف،

 هٗٓء بًض افْٚس، بًض إفٔف بحٚجٜ يُقن ؿد بٖمر افتذـر مـ: أجوًٚ  وٓبد
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 اهلل فقجف خٚفهًٚ  افداظل ؿهد يُقن أن جيٛ أنف افًََٜٔ، إػ افْٚس يدظقن افذيـ

 ؿٚل وؿديامً  شًّٜ، وٓ طٓقرًا، وٓ صٓرة، ذفؽ وراء مـ يٌتٌل ٓ وجؾ، ظز

 بذفؽ يَهد أن وجؾ ظز هلل ذفؽ يُقن وإٕام افيٓقر، يَىع افيٓقر حٛ: بًوٓؿ

 ظِؿ جمِس ظَد بذفؽ يَهد أن إصدؿٚء، إضًٚم بذفؽ يَهد أن افٍَراء، إضًٚم

 ـِف وذاك هذا يُقن أن هلل واحلّد ـثرون وؽرهؿ هْٚ، افداظل إخ ؾًؾ ـام

 .ادٗمْغ تٍْع وافذـر ذـرى هذه وتًٚػ، تٌٚرك اهلل مروٚت ابتٌٚء افَهد

 الَّّٗة أحْام بَض عذ والْالم لَّّٓٗة آشتدا٘ة حْؿ 

 حٔٞ ومـ هلٚ، آشتدإٜ حٔٞ مـ فًََِٜٔ بٚفًٌْٜ ـٚن إذا صٔخ يٚ :مداخِٜ

 .أوٓده ظـ وٓ ًٍٕف ظـ يًؼ مل رجؾ ًٍٕف، ظـ افَوٚء حٔٞ ومـ افًََٜٔ، جتزئٜ

 ـثراً، ظِْٔٚ يرد شٗال هذا هلٚ، فالشتدإٜ بٚفًٌْٜ ـثرة إحُٚم :افنٔخ

 وٓ يًؼ، أن يريد افذي ـٚن إن: ادًتديـ بٚختالف ختتِػ ادًٖخٜ هذه أن: احلََٜٔ

 أم يًتديـ أن ظِٔف جيٛ هؾ يًرف، افذي ؾٓق يًتديـ أن ؾريد افًََٜٔ، ثّـ جيد

 افًََٜٔ، ظِٔٓام جيٛ مٚ ورزؿٚ ؾَريـ، اثْغ صخهغ أن ٍٕسض ٕحـ ـٔػ؟ ،ٓ

 يف ثّـ اشتدان إذا أنف ظِّف ومـ ـًٌف، ومـ حٚفف مـ أن ويًِؿ ؾَر،: أحدمهٚ

 بؾ تًتديـ، أن ظِٔؽ جيٛ ٓ ؾَط فٔس: فف َٕقل بف، افقؾٚء يًتىٔع ٓ أنف افًََٜٔ

 ظـ ظٚجز أنؽ تًِؿ وأنٝ شتًتَرض احلٚفٜ هذه يف ٕنؽ تديـ:تً أن فؽ جيقز ٓ

 .افديـ بحُؿ بٚفٌٚضؾ افْٚس أمقال أـؾ يف ؾتَع افقؾٚء،

 افذي افَرض يٍل أن اشتَرض إذا أنف يًتىٔع أنف ٍٕسض: أخر أمٚ

 ٕنف ادْٚشٌٜ: هبذه يًتَرض أن ظِٔف جيٛ ؾٓذا فف، حدد افذي ادقظد يف اشتَروف

ًٚ، إؽْٔٚء بًض أن بٚفتجريٜ ًِٕؿ وٕحـ مًتىٔع،  صْدوؿٓؿ يف جيدون ٓ أحٕٔٚ

 خٚويٜ صْٚديَٓؿ ؾتٌَك بٚفٌوٚظٜ، أمقاهلؿ ينٌِقا  أن دائامً  يريدون ٕهنؿ شٔقفٜ:

 ظْدي مٚ ؽْل هق فُـ ظْده، مٚ صٚدق وهق ظْدي مٚ أنٚ: ؾَٔقل ظروصٓٚ، ظذ

 ويٖخذ ويًىل يٖخذ ٕنف ثالثٜ: يقمغ بًد يٍل أن يًتىٔع هق فُـ شٔقفٜ،
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 يًتَرض أن ظِٔف واجٛ ؾٓذا جيد، ٓ أنف إل بٚفًٌْٜ ظذراً  فٔس ؾٓذا ويًىل،

 .فف جيقز ٓ ؾٓذا افقؾٚء، ظـ يًجز افذي ؾٓذا إول، افرجؾ بخالف

 افقؾٚء ظِٔف يًٓؾ ؽْل ٕنف وأوجٛ: أوجٛ افثٚفٞ هذا ظِٔف، جيٛ: افثٚين

 .افًََٜٔ أجؾ مـ فالشتدإٜ بٚفًٌْٜ يتًِؼ مٚ هذا بًٓقفٜ،

  بٚفًيٚم؟ ًٍٕؾ مٚذا: ـثراً  يرد شٗال هذا أجوًٚ  أمٚ

 ؿّٜٔ ٓ ـالم ؾٓذا وـذا، ـذا افَٚبِٜ إػ يَدم وأنف تُن، ٓ بٖهنٚ: ؿٌٔؾ  هْٚك يف

ًٚ: فف وزن وٓ فف،  مٚ ؾٚفُالم وفذفؽ ؤًػ، حديٞ وٓ ذفؽ يف يٖت مل ٕنف ذظ

 ـام ؾٔٓٚ يتكف: ؿِْٚ هذه؟ بٚفذبٔحٜ يًٍؾ مٚذا ؿؤٜ ظذ ـالمل أول يف شًّتؿ

ًٚ  ـٚن وفق حتك ـِٓٚ يٖـِٓٚ صٚء إن ينٚء، ًٚ، ـٚن وفق حتك ؽْٔ  إوحٜٔ، بخالف ؽْٔ

: أثالث ثالثٜ افًٌض يزظؿ ـام حتديد دون بقء مْٓٚ يتهدق أن مـ ٓبد إوحٜٔ

 وإٕام فف، أصؾ ٓ افتثِٔٞ هذا يدخره وثِٞ بف، يتهدق وثِٞ افًٔد، يف يٖـِف ثِٞ

 ـْٝ»: ؿٚل افًالم ظِٔف افرشقل ٕن وارد: هذا حتديد بدون أؿًٚم ثالث تًَٔؿ

 مـ ؾالبد حدد، مٚ شوادخروا وتهدؿقا  ؾُِقا  أٓ إوٚحل حلقم ادخٚر ظـ هنٔتُؿ

 ـام ملسو هيلع هللا ىلص وافٌْل برـتٓٚ، مـ فْٔٚفؽ إوحٜٔ، هذه مـ تٖـؾ أن مـ ٓبد تٖـؾ، أن

ًٚ  أهدى افقداع حجٜ حٟ حٚ اهلل صٚء إن مجًًٔٚ  تًِّقن  وٕحرهٚ بدٕٜ، وشتغ ثالث

ًٚ  وـؾ ثؿ افًالم، ظِٔف بٔده  مـ فف ُّئئ وأن وادًٚـغ، افٍَراء ظذ يقزظٓٚ بٖن ظِٔ

 ظِٔف افرشقل يٖـؾ راح ثؿ هق ذفؽ مـ فٖٔـؾ ذفؽ ويىٌؼ ؿىًٜ، مْٓٚ واحدة ـؾ

 يف وجؾ ظز هلل افىٚظٜ هذه برـٜ فتحؾ  فُـ صقري: يًْل رشّل رء افًالم

َٕٚ﴿: تًٚػ ؿٚل ـام افذبح ْقَثرَ  َأْظَىَْْٔٚكَ  إِ َُ َْٕحرْ  فَِرِبَؽ  َؾَهِؾ * اْف  ُهقَ  َصِٕٚئََؽ  إِنَ * َوا

 [.1 -4:افُقثر﴾ ]إَبَْسُ 

 بدون مْٓٚ يٖـؾ إوحٜٔ أـِٓٚ، حٔٞ مـ إوحٜٔ ظـ ختتِػ افًََٜٔ: ؾ٘ذاً 

 أـثر وـِام حتديد، بدون أجوًٚ  ويتهدق ٓ، بًْٔف افثِٞ هق احٖـقل ًٌٕٜ حتديد

 بدون إوحك ظٔد ًّٕٜ افًْؿ هذه فتذـر مْٓٚ أجوًٚ  يدخر فف، خراً  ـٚن افهدؿٜ
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 احلديٞ يف ظِٔف ادْهقص افتًَٔؿ هذا مـ رء ؾال افًََٜٔ، أمٚ حتديد، أجوًٚ 

ًٚ  افهحٔح  .إضالؿ

 مـ إوحٜٔ يف ينسط مٚ افًََٜٔ يف ينسط ٓ يذـر بٚفقء وافقء ـذفؽ

 فٌٜ افنٚة فٍيٜ ظِٔف يىِؼ مٚ شًٜ، افًََٜٔ يف إمر افًٔقب، مـ شالمٜ ومـ شـ،

ءً  جتزئ ؾٓل  ـام شِّٜٔ ـٕٚٝ أو ظوٌٚء، ـٕٚٝ أو مجٚء، ـٕٚٝ أو ؿرٕٚء ـٕٚٝ ؾًقا

 أجش إوحٜٔ يف افنٖن هق ـام مًغ شـ هْٚك وفٔس جيزي ذفؽ ـؾ اهلل خَِٓٚ

 ذـرت؟ ـام

 أوٓده؟ مـ يٌدأ وبّـ أهِف وظـ ًٍٕف ظـ اإلًٕٚن يٌدأ :مداخِٜ

ؼ أمٚ :افنٔخ ًف ظـ اًف ق ٍٕ ً: وفٔس شْٜ، ٓؾ ام افقاجٛ ٕن واجٌٚ ِؼ ٕإ  بقافده، يًت

ك ٕحٌف، ؿٙ وافقافد ٓت ًْل أمره، وٕا رف ربْٚ: وي ظًٚ  فُـ ٓ، أو مَكاً  ـٚن إن ًي  اتٌٚ

رشقل ٌْقة ربف واصىٍٚه افًالم ظِٔف اختر حٚ أنف حٞٔ افًالم ظِٔف ِف ٚفٜ ِف  ظـ ذبح وافرش

ًف، ل ٍٕ ِؿ افذي ادًِؿ ظذ ؾٌٌْٔ ه أن ًي ًف، ظـ هق يذبح أن ظْف، يذبح مل أٚب ؿ أي ٍٕ ًٕ. 

 ؟....أوٓده :مداخِٜ

 إول، إول: يًْل فِهٌر بٚفًٌْٜ بٚفٌُر ؾٚفٌهٌر بّـ؟ يٌدأ أمٚ :افنٔخ

ُِِػ  ٓ﴿ :ؿٚل ـام وجؾ ظز اهلل ٕن ؾٕٚوجٛ: إوجٛ َُ ٚ اّلَلُ  ُي ًً ٍْ َٕ  َٓ ٚ إِ َٓ ًَ ﴾ ُوْش

 افقفد إول ظـ افًؼ وإٕام اجلّٔع، ظـ يًؼ أن يًتىٔع ٓ ؾَد[ 285:افٌَرة]

 مٚ ويٍْذ يٌدأ: أجوًٚ  ـذفؽ ؾٖول أوًٓ  وجؾ ظز اهلل رزؿف ؾُام إوجٛ، هق إول

ًٚ، ـٚن إذا أمٚ ؾٔف، متُّـ ؽر ـٚن  وٓ افرـٛ، ؾٚتف ؾَد إمر أمهؾ وفُْف متُّْ

 افهِقات ـؾ صٖن افَؤٜ هذه أو احلٔثٜٔ هذه يف افًََٜٔ صٖنف افتًقيض يًتىٔع

ءً   ذظل، ظذر بدون وؿتٓٚ ظـ أخرجٝ إذا أهنٚ افْقاؾؾ أو افٍرائض مـ ـٕٚٝ شقا

 وجقه مـ بقجف يًؼ، أن ظِٔف جيٛ افذي ـذفؽ يتدارـٓٚ، أن فُِِّػ يُّـ ؾال

ًٚ، ذـرهٚ شٌؼ افتل افقجقب  ٓ ؾٓذا وًٕؼ، ٕذبح: بًد ؾٔام ؿٚل أمهؾ فُـ إٍٓ

 ؾٓذا شٌٛ، مـ أـثر أو فًٌٛ بف افَٔٚم فف يتٔن ومل احلُؿ يًرف افذي أمٚ يًتىٔع،

 .يذبح فف يتٔن حْٔام
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 بٖنف بٚٔخر، أحدمهٚ تَقيٜ يُّـ حديثٚن هْٚك افًٚبع، افٔقم يف: ٕهًٚ  وافذبح

 ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ جٚء مٚ أوشع وهذا وافًؼيـ افقاحد يف أو ظؼ افرابع يف يذبح

 ذفؽ بًد يُّْف ؾال افثالثٜ إشٚبٔع هذه يف افًؼ إػ بٚدٌٚدرة متًٚهؾ تًٚهؾ ؾ٘ذا

 وـؾ آخر، حُؿ ؾِف ادًذور أمٚ ـٚفهالة، مقؿقت إمر ٕن ؾٚتف: مٚ يَيض أن

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد ـٍٚيٜ افَدر وهبذا حُّف، ويٖخذ ظذره، يدرس إًٕٚن

 (00 : 12: 60/ 208/ وافْقر اهلدى)

  (00 : 65: 61/ 208/ وافْقر اهلدى)

 غٕؿ بُر عّّٗة جتزي ٓ

ة ؿٚفٝ: ؿٚل ظىٚء ظـ   ظْف ٕحرٕٚ ؾالن امرأة وفدت فق»: ظٚئنٜ ظْد امرأ

 .شواحدة صٚة اجلٚريٜ وظـ صٚتٚن افٌالم ظـ افًْٜ وفُـ ٓ،: ظٚئنٜ ؿٚفٝ جزورا،

 .افٌْؿ بٌر افًََٜٔ جتزي ٓ أنف يف سيح إٕف [:اإلمٚم ؿٚل]

 (.190/ 4/ 5) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 لَّّٓٗة عجؾ ذبح حْؿ

 هؾ ظجؾ مثالً  يذبح أن ؾريد مًىٔف، ربْٚ أخ افًََٜٔ، حلُؿ بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 ..مثالً  جٚئز هق

 .ؾَط صٚة ٓ، :افنٔخ

 ( 00 : 19: 10/   797/  وافْقر اهلدى)

 ؟باداعز الَّّٗة جيقز هؾ

  ؟بٚحٚظز افًََٜٔ جيقز هؾ :افًٗال
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 ـٕٚٝ إن أن حييين ٓ أنٚ افنٚة ـِّٜ افًربٜٔ افٌِٜ إػ يًقد جلقاب :اجلقاب

 ؾ٘ن صٚتٚن تًِّقن ـام احلديٞ ٕن ؾال وإٓ جٚز صِّٝ ؾ٘ن ٓ أم احٚظز تنّؾ

بٚ أن أظرف ٓ أنٚ ؾال وإٓ جٚز افنٔٚه مـ احٚظز ـٕٚٝ  .افْٚحٜٔ هذه مـ جقا

 ؟ٓ أم مًغ شـ افنٚتغ فْحر هؾ يَقل: شٗال

 .مًغ شـ هْٚك فٔس :اجلقاب

 (.: .41 : 40/  47/  وافْقر اهلدى)

 إضحٗة إىل الَّّٗة ٘ٗة ضؿ حْؿ

 وجٚء أنثك، أو ذـر ـٚن إن أبْٚئف ظـ يًؼ أن يتُّـ مل إًٕٚن: شٗال :مداخِٜ

 ذفؽ؟ جيقز هؾ إوحٜٔ مع افًََٜٔ ٕٜٔ ووؿ بٕٚوحٜٔ ووحك إوحك ظٔد

 .خر اهلل جزاـؿ

 خيتِػ وتٍهِٔف جيقز ٓ ؾٚجلقاب بٚختهٚر أجٌٔؽ أن أردت إذا :افنٔخ

 افتٍهٔؾ ؾًذ شْٜ وإوحٜٔ شْٜ، افًََٜٔ أن يرى ـٚن مـ افًِامء رأي بٚختالف

 أجر فف يُتٛ افًََٜٔ وٕقى وحك: أي صقال مـ شتٜ صٔٚم يف ذـرٕٚه افذي

 أمٚ شْٜ، وافًََٜٔ إوحٜٔ مـ ـؾ أن يرى دـ بٚفًٌْٜ هذا افًََٜٔ ٕٜٔ زايد أوحٜٔ

 .واجٛ ظـ واجٛ يٌْل ؾال واجٌٜ وافًََٜٔ إوحٜٔ مـ ـؾ أن أنٚ مثع يرى مـ

 رب هلل واحلّد ـٍٚيٜ، افَدر وهبذا يوحل، أن مـ بد وٓ يًؼ أن مـ بد ؾال

 ..افًٚدغ

 ( 00 : 16: 26/   589/  وافْقر اهلدى) 

 ؟عٖٓٗا قادر دـ الَّّٗة عـ اإلوساك جيقز هؾ

  ؟ظِٔٓٚ ؿٚدر وهق افًََٜٔ ظـ اإلمًٚك جيقز هؾ :افًٚئؾ
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دراوحٜ إٓ جيقز مٚ ٓ :افنٔخ ٚبٔع ثالثٜ بغ ٚب شٌقع أش ول ٕا ين أو ٕا فٞ أو افٚث  .افٚث

ٚئؾ قن أن وجيٛ :اًف ٚبع يف ُي ٜ يف أو افً رًب   .صٔخْٚ وافًؼيـ افقاحد يف أو ظؼ ٕا

  .ـذفؽ هق :افنٔخ

 ( 00 : 16: 61/   651/  وافْقر اهلدى) 

 كز؟ إذا ِ٘سف عـ يَؼ أن لٓرجؾ جيقز هؾ

 ـز؟ إذا ًٍٕف ظـ يًؼ أن فِرجؾ جيقز هؾ :مداخِٜ

 .أبقهٚ ظْٓٚ يًؼ مل ـٚن إن. .أبقه ظْف يًؼ مل إذا :افنٔخ

 مٚهلٚ؟ مـ :مداخِٜ

 ًٕؿ؟ :افنٔخ

 مٚهلٚ؟ مـ :مداخِٜ

 .مٚهلٚ مـ ًٕؿ :افنٔخ

 زوجٓٚ؟ مٚل مـ جيقز وٓ :مداخِٜ

 .هق يًىٔٓٚ :افنٔخ

 (00 : 10 : 46/ 121/وافْقر اهلدى)

 إضحٗة؟ دم يىسط كام. .لَّّٓٗة الىاة شـ دم يىسط هؾ

 إوحٜٔ؟ يف ينسط ـام. .فًََِٜٔ افنٚة شـ يف ينسط هؾ :مداخِٜ

 .ٓ :افنٔخ

  (00 : 14 : 45/ 121/وافْقر اهلدى) 
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 ادقلقد؟ بٓد ِ٘س دم الَّّٗة تذبح أن يىسط هؾ

 ادقفقد؟ بِد ٍٕس يف افًََٜٔ تذبح أن ينسط هؾ :مداخِٜ

 .ٓ :افنٔخ

 (00 : 14 : 12/ 121/وافْقر اهلدى)

 خيرج حتك يٓزوف فامذا وٕٖؿ أحد عـ يَؼ ومل ولًدا عرش أحد لف

 اإلثؿ؟ وـ

 ..وفداً  ظؼ أحد وجؾ ظز اهلل رزؿْل فَد: يَقل.. افًٚئؾ :مداخِٜ

 .اهلل صٚء مٚ :افنٔخ

 .مْٓؿ واحد ظـ أظؼ ومل :مداخِٜ

 .ئًْف اهلل :افنٔخ

 حتك أؾًِف أن ظع افقاجٛ هق ؾام تزوجقا  ؿد أن مًيّٓؿ بٖن ظِامً  :مداخِٜ

 إثؿ؟ ثّٜ ـٚن إن اإلثؿ مـ أخرج

 مٚ وحٚفف ووًف ـٚن ـٔػ ؾًالً  اجلقاب شٌؼ ٕنف ٕحـ ٕدري مٚ :افنٔخ

 وأهنؿ ـٌٚراً  رجًٚٓ  صٚروا أوٓده أن دام مٚ فف اخلر مـ أن: أؿقل فُْل ٕدري،

.. أنًٍٓؿ أن هؿ يًَقا  أن أوًٓ  ؾًِٔٓؿ بدورهؿ، صٌٚراً  أضًٍٚٓ  رزؿقا  وربام تزوجقا 

 بٌْٔٓؿ يَتدوا أن أنًٍٓؿ هؿ ؾًِٔٓؿ ظْٓؿ يًؼ ومل حَٓؿ يف ؿك أبٚهؿ أن دام مٚ

ًٚ  صٚر حْٔام افًالم ظِٔف ٕنف :ملسو هيلع هللا ىلص  ضًٌٔل أمر اجلٚهِٔغ ٕن ذفؽ ًٍٕف: ظـ ظؼ ٌٕٔ

دْ ﴿: ًٍٕف ظـ وافًالم افهالة ظِٔف ؾًؼ افؼظل احلُؿ هذا يًرؾقا  ٓ أن جداً  ََ  َف

ٚنَ  ؿْ  ـَ ُُ   َرُشقلِ  يِف  َف
ِ
ٌٜ  ُأْشَقةٌ  اّلَل َْ ًَ  إحد ذي إب هلذا ؾٖرى [24:إحزاب﴾ ]َح

 ًٍٕف ظـ بًٍْف يًؼ أن ظذ ؿٚدراً  ـٚن ومـ مًٍُِٚ  ـٚن مـ مْٓؿ يذـر أن وفداً  ظؼ
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 .وأبَك خر ذفؽ افًْٜ هذه بٖنًٍٓؿ هؿ حئقا  وأن افًْٜ، هذه هق ؾٔٓؿ حئل أن

 ( 00: 19: 60/   797/  وافْقر اهلدى) 

 دم السٕة هل ووا البٗت دم تبّك أو تٌبخ أو تقزع الَّّٗة هؾ

 هذه؟

  هذه؟ يف افًْٜ هل ومٚ افٌٔٝ يف تٌَك أو تىٌخ أو تقزع افًََٜٔ هؾ :افًٚئؾ

 : خٔٚرات ثالثٜ فف  افًََٜٔ يقزع افذي :افنٔخ

 وإن ـِٓٚ، وأهِف هق أـِٓٚ صٚء إن بًّْك مقاظده، شٚبؼ ؽر مـ ينٚء مٚ يًٍؾ

 . افْهػ وأـؾ افْهػ وزع صٚء وإن وادًٚـغ، افٍَراء ظذ ـِٓٚ وزظٓٚ صٚء

  (.: .11 : 19/   9/وافْقر اهلدى)

 ؟صحٗح ِ٘سف عؼ ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل أن حديث هؾ

ًٚ؟ ًٍٕف ظؼ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن حديٞ هؾ :افًٗال  صحٔح

 افٌخٚري، ذط ظذ أحدمهٚ إشْٚديـ، فف ٕن ظْدٕٚ ثٌٝ حديٞ هذا :افنٔخ

 جٚوز افٌخٚري فف أخرج مـ ؿٚظدة ظذ أوًٓ  وفُْف ؾٔف، تُِؿ رجؾ ؾٔف ـٚن وإن

ًٚ  افَْىرة،  اجلرح جيًؾ بتًٍر مٍناً  جرحًٚ  يُـ مل بف جرح افذي اجلرح: وثٕٚٔ

 .مٌَقًٓ 

 (.: .64 : 41/    19/  وافْقر اهلدى) 
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 فالن عـ هذا الٖٓؿ: وثؾ الَّّٗة ذبح عٕد وَني ذكر يرشع هؾ

 فالن؟ بـ

 ؾالن ظـ هذا مهللا: مثؾ افًََٜٔ ذبح ظْد مًغ ذـر يؼع هؾ: أؿقل :مداخِٜ

 ؾالن؟ بـ

 .يؼع ٓ. ٓ :افنٔخ

 يَٚل؟ مٚذا :مداخِٜ

 .أـز واهلل اهلل بًؿ ذبح ـؾ ظْد يَٚل مٚ إٓ رء ٓ :افنٔخ

 (00 : 29 : 19/ 121/وافْقر اهلدى)

 كبش؟ بَده كبش الساخل عذ اليبل عّّٗة ذبح جيقز هؾ

 ـٌش؟ بًده ـٌش افساخل ظذ افهٌل ظََٜٔ ذبح جيقز هؾ :مداخِٜ

ًُْنِ  َمعَ  إِنَ ﴿: هذا :افنٔخ ا  اْف  مٕٚع، يف مٚ هٔؽ ـٚن إذا ،[5:افؼح﴾ ]ُيْنً

 .وؿتف مٙ ؾَد افًٚبع افٔقم ظـ افذبح وأخر فف تٔن إذا فُـ

 (00: 01: 21/ 841/ وافْقر اهلدى)

 الثاين؟ إشبقع دم الَّّٗة تيح هؾ

 تهِح؟ افثٚين إشٌقع يف ذبحْٚ ٕحـ مثالً  فق فًََِٜٔ، بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

 مٚ وإذا افثٚين، إشٌقع يف تهِح إول إشٌقع يف فؽ تٔن مٚ إذا :افنٔخ

 .وبس افثٚفٞ إشٌقع يف تتٔن افثٚين إشٌقع يف فؽ تٔن

 .أشٚبٔع ثالثٜ خالل :افًٚئؾ
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 .ًٕؿ أي :افنٔخ

 .تًٌل افدوام فًِىِٜ بٚفًٌْٜ افتًٔر :افًٚئؾ

 إول إشٌقع يف تٔن إذا افؼظل، احلُؿ ّْلُّي ُّيّْل، مٚ ؿهدك :افنٔخ

 .وخالص افثٚفٞ ؾٍل تٔن مٚ افثٚين، ؾٍل تٔن مٚ إؾوؾ، ؾٓق

 ( 00 : 61: 21/   414/  وافْقر اهلدى)

 بَد وا إىل الَّّٗة تٙخرت إذا( بَّّٗتف ورهتـ الُالم) حديث

 آرهتان؟ هذا ُيِؽ هؾ الرشعل الققت

ش بًََٔتف مرهتـ مافٌال» ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رشقل ؿقل مـ ٍٕٓؿ أن يهح هؾ :افًٚئؾ

 آخر يقم أي أو افًؼيـ يقم يف وذبح مًتىًًٔٚ  وـٚن افًٚبع افٔقم امرؤ خٚفػ ؾِق

 .احلديٞ أول يف افقاؿع افرهـ يًَط وفُْف افًٚبع فِٔقم ادخٚفٍٜ إثؿ ظِٔف يَع

 .ومَْقض ٕٚؿض ـالم :افنٔخ

 .أشتٚذٕٚ ـٔػ :افًٚئؾ

َِط افذي :افنٔخ ًْ  ومٚ افًٚبع افٔقم يف تَع أن ذضٓٚ وافًََٜٔ افًََٜٔ هق ُي

 افٔقم هذا يف يذبح أن مًتىٔع وهق افٔقم هذا ؽر يف وؿًٝ أهنٚ اؾسوٝ أنؽ دام

 يذبح ـٚفذي مًتىٔع وهق افًٚبع افٔقم ؽر يف يذبح افذي ومَْقض ٕٚؿض ؾُالم

 افؼظل افتحديد تًدى ٕنف ذفؽ بغ ؾرق ٓ إوحٜٔ، افًٔد وبًد افًٔد ؿٌؾ

 .افرهـ ؾؽ مٚ بًد ؾٔام ذبح افذي

 وافًؼيـ؟ وافقاحد ظؼ افرابع افْٚس مـ ـثر ظْد ينٔع ومٚ :افًٚئؾ

 أن جيٛ بْص إٓ ؿِٝ حْٔام افْير، أخٍٝ أن أريد ـْٝ أنٚ افذي هذا :افنٔخ

 افتقشًٜ افروايٚت بًض يف جٚء أنف فقٓ بْص، إٓ افؼظل افتحديد ظْد َٕػ
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 افقاحد يف رء آخر وإٓ ظؼ افرابع ؾٍل افًٚبع افٔقم يف افذبح فف يتٔن مل ؾّٔـ

 افذبح ذبح إف أشٚس ظذ ـٚن أجقب أبق هذا أخْٔٚ مع احلديٞ وفذفؽ وافًؼيـ

 افقاحد يف وٓ ظؼ افرابع يف وٓ افًٚبع يف ذبح أنف ؾال وافًؼيـ افقاحد بًد

 افٔقم يف بٚفرخهٜ أخذ وٓ افًٚبع افٔقم يف بٚفًزيّٜ أخذ ٓ هق ؾ٘ذاً  وافًؼيـ

 .وافًؼيـ افقاحد افٔقم ويف ظؼ افرابع

 يًْل راوح مُٕٚؽ افٌالد بًض يف افًًُري افتًٌر ظذ يًْل أنٝ شٗافؽ

 .شقاء وإيٚه أنٝ

 (00 : 48: 47/  494/  وافْقر اهلدى) 

 بدعل ذبح وقت دم عّّٗة يذبح أن أراد ثؿ ابٕتف عـ يَؼ أن فاتف

 هلؿ يّقت ظْدمٚ أهنؿ ظْدهؿ مًٓقد ظنرتْٚ أشتٚذ، يٚ شّحٝ فق :مداخِٜ

 ظنٚء يًقوا يقم افثٚين يًزمقهؿ، افْٚس يقم أول يًْل يقم، ثٚين فف يذبحقا  صخص

 يًْل، ظنٚء مًْقب هق افذي افًٍؾ هذا ؾًؾ، جيقز ٓ أنف افؼع يف مًروف ؾىًًٌٚ 

 ادٔٝ أبق ؾًٖل ظّرهٚ افًْتغ تتجٚوز ٓ ضٍِٜ مٚتٝ هذه أن آخر أمر جٚءٕٚ وفُـ

 شقيٝ مٚ ـٚن إذا افًََٜٔ،: فف ؿٚل أنف ؾذـر ظع؟ مٚذا أنٚ: فف ؿٚل اإلخقان أحد

 افًنٚء، مُٚن أشقُّيٚ أريد بُرة أنٚ إذاً : ؾَٚل افَٔٚمٜ، يقم فؽ تنٍع مٚ هل ظََٜٔ

 وافًنٚء ظنٚء مًقي مش أنٚ إخقان يٚ أنف صؽ بال فِْٚس ؿٚل أهنٚ ظذ ؾّرت

 ؾٓؾ افَٔٚمٜ، يقم ل شتنٍع مٚ بْتل ٕن ظََٜٔ أشقُّيٚ أريد أنٚ فُـ جيقز، ومٚ مُْر

 ..أـِٜ مُٚن أـِٜ أو ذبٔحٜ مُٚن حٜذبٔ يًْل مُٚن افًٍِٜ هذه

 .ؾٔٓٚ تذبح مًروؾٜ إجٚم هلٚ افًََٜٔ و جيقز، ٓ افًّؾ هذا أمٚ :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .وافًؼيـ افقاحد أو ظؼ إربًٜ أو افًٚبع افٔقم يف ذبح مٚ هق :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ
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 .وؿتٓٚ ذهٛ ؾَد :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ادؼوع ؽر افقؿٝ خيتٚر أن فف جيقز ؾال مًذوراً  ـٚن أنف ؾروْٚ فق ثؿ :افنٔخ

 . جيقز ٓ هذا مؼوع، ؽر ؾًالً  يًٍؾ أنف افْٚس يقهؿ افذي

 (00: 12: 29/ 216/  وافْقر اهلدى) 

 الَّّٗة وقت

 يقم أي يف فًََِٜٔ، بٚفًٌْٜ افًٗال، هذا شٚئِؽ بدي افنٔخ شٔدي: اتهٚل

 ؟ًٕقُّيٚ أن يُّـ

 ؾٚفقاحد يتٔن مل ؾ٘ن ظؼ، إربًٜ يتٔن مل إن افًٚبع، افٔقم يف :افنٔخ

 .أهِؽ إػ تَدمف صٚة حلؿ هق إٕام فؽذ وبًد وافًؼيـ،

 افًٚبع؟ افٔقم ؿٌؾ تَديّٓٚ يُّـ هؾ شٔدي، ضٔٛ: اتهٚل

 . ٓ :افنٔخ

 .يُّـ ٓ: اتهٚل

 .يُّـ ٓ :افنٔخ

 ؟بتُقن ـٔػ وافىريَٜ، افتقزيع حُؿ مٚ: اتهٚل

 خيتِػ وذافؽ افتكف، حر ؾٓق يذبح ؾٚفذي افتقزيع، حٔٞ مـ أمٚ :افنٔخ

ًٚ، ـٚن أو ؾَراً  ـٚن إن افنٚتغ، أو افنٚة هذه يَدم افذي بٚختالف  ـٚن أو ؽْٔ

 تهدق صٚء وإن ـِٓٚ، أـِٓٚ صٚء إن، خٚص حُؿ هْٚك فٔس ادٓؿ احلٚل، متقشط

 .إمريـ بغ مجع صٚء نوإ ـِٓٚ، هبٚ

 ؟افذبٔحٜ فًّر بٚفًٌْٜ شٔدي: اتهٚل
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 .إوحٜٔ بخالف مًغ شـ هْٚك فٔس :افنٔخ

ٚ مٚ: اتهٚل  .ـٌر ـٌش أجٛٔ وممُـ صٌر، خروف أجٛٔ ممُـ مًغ، شـ ؾٓٔ

 .ظِٔؽ اهلل وشع مٚ حًٛ ظذ :افنٔخ

 حُّٓٚ أنٝ، ذـرت مٚ إػ بٚفًٌْٜ افنٔخ، شٔدي أخر شٗال ضٔٛ: اتهٚل

 يًْل مهٚري، ل تقؾر مٚ يًْل أن أنٚ يقم وافًؼيـ افقاحد بًد إػ افذبٔحٜ حُؿ

 ؟مثالً  ٜشْ بًد مثالً 

ًْك مهٚري فؽ تٔن مٚ :افنٔخ  ؾِقس؟ حتقي مٚ ـْٝ وٓإ مًدمًٚ، ؾَراً  ـْٝ ّب

 .يًْل ؾِقس أحقي ـْٝ مٚ: اتهٚل

 ؟ب٘مُٕٚؽ ـٚن مٚ تًتَرض، يقمئذً  أنٝ ب٘مُٕٚؽ مٚ :افنٔخ

 .افٌٚل ظذ مٚ افيٚهرة هذه ـٕٚٝ يًْل بس ب٘مُْٕٚٚ، ـٚن: اتهٚل

 بقؿٝ افؼع وؿتٓٚ ظٌٚدة ـؾ أنف أخل يٚ ادٓؿ افَؤٜ، اختٍِٝ هٔؽ :افنٔخ

 هٚ،ؿوٚؤ يُّـ ٓ ؾحْٔئذً  مُٚهنٚ، مـ افًٌٚدة هذه إخراج ادُِػ تًّد ؾ٘ذا مًغ،

 هبذا افَٔٚم فؽ يتٔن ؾٔقم ًٍٕؽ، يف بام أظِؿ وربؽ مًذورًا، ـْٝ إذا ؾٖنٝ

 .تًٍؾ افقاجٛ

 ؟احلديٞ هذا مـ ادَهقد هذا ـٌر، ـٚن فق حتك يًْل احلديٞ هذا: اتهٚل

 هق؟ مٚ تًْٔف افذي احلديٞ ٕص صق ؟هق مٚ حديٞ أي أجف ـٔػ؟ :افنٔخ

  ش...ـؾ»: اتهٚل

  ش.بًََٜٔ مرهتـ ؽالم ـؾ» :افنٔخ

 تٖـٔد؟ مرهتـ هْٚ ـٔػ يًْل افًََٜٔ تقؾرت مٚ إذا ضٛ: اتهٚل

 بٖوجٛ فًٔٝ افًََٜٔ يًْل ادًتىٔع، اإلًٕٚن بف مُِػ وهذا أـٔد، :افنٔخ

 افًََٜٔ، ـذافؽ آشتىٚظٜ، حغ اإلًٕٚن بف يُِػ إٕام تًِؿ، ـام واحلٟ احلٟ، مـ
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 .واوح

 .ظُِٔؿ شالم إفؽ، صُراً  صٔخل واوح: اتهٚل

  (00: 07: 15/ 112/ وافْقر اهلدى) 

  (00: 09: 45/ 112/ وافْقر اهلدى)

 (00: 40: 11/ 112/ وافْقر اهلدى)

 الٕسٗان أو الّدرة لَدم الَّّٗة تققٗت عـ تٙخر َوـ

 إذا هبٚ افَٔٚم يّْع افًََٜٔ يف افقارد افتقؿٔٝ هؾ: يَقل يًٖل أخ :مداخِٜ

 افًْٔٚن؟ أو افَدرة ظدم إمٚ افتٖخر شٌٛ وـٚن إَٙ

 هق ـام إحُٚم مـ ـثر يف ظذر ؾٓق فًِْٔٚن بٚفًٌْٜ أمٚ: اجلقاب :افنٔخ

َٕٚ ٓ َرَبَْٚ﴿: وافًْٜ افَرآن ٕهقص مـ مًِقم اِخْذ َٗ َْٔٚ إِنْ  ُت ًِ ْٖنَٚ َأوْ  َٕ ﴾ َأْخَى

 [.285:افٌَرة]

 افُِّٜ هذه إضالق يف أن ؾٖظتَد افَٔٚم ظـ افًجز وهق أخر فَِٔد بٚفًٌْٜ أمٚ

 أريد افَٔٚم، ظـ افًجز حتَٔؼ يف تًٚهؾ ؾٔف أو تًٚمح ؾٔف افَٔٚم ظـ افًجز وهل

 ـٚن ذـراً  بٚفقفد يرزؿقن افذيـ أبٚء مـ ـثراً  أن اظتَٚدي يف: ؾٖؿقل أسح أن هبذا

 افنٚرع وشع ؿد أنف وبخٚصٜ افؼظل افقؿٝ يف يًؼ أن فف يتٔن وٓ أنثك أو

 يف: افثٕٜٚٔ إول، إشٌقع يف إوػ: مرات ثالث افًََٜٔ فقؿٝ ؾجًؾ احلُٔؿ

 .افثٚفٞ إشٌقع يف: افثٚفثٜ افثٚين، إشٌقع

ًٚ  تؼيًًٚ  يُقن أن يُّـ ٓ ظٌٚدة ـؾ يف افتقؿٔٝ أن مجًًٔٚ  تًِّقن وـام  مـ ظٌث

ِِْؼ  يِف  َتَرى َمٚ﴿: ؿٚل شٚبَٜ ـِّٜ يف ذـرٕٚ ـام وجؾ ظز اهلل ٕن افًٚدغ: رب  َخ

ـِ  ـْ  افَرمْحَ ُٚوٍت  ِم ٍَ  تٍٚوت مـ اهلل ذيًٜ يف أوػ بٚب مـ ترى ـفو[ 1:ادِؽ﴾ ]َت

فد أوجد أنف ذفؽ ؾًّْك فًََِٜٔ افثالثٜ إوؿٚت هذه جًؾ ؾحْٔام .. ؾًحٜ فِقا

 .ثٚفثٜ.. ثٕٜٚٔ.. أوػ مرحِٜ
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ًٚ  أن ؾًالً  اؾسوْٚ ؾ٘ن  إشٌقع يف وٓ إول، إشٌقع يف افذبح فف يتٔن مل مٚ أب

 هذا ؾُر هؾ: يَٚل ـام افَهٔد بٔٝ وهْٚ! ترى افثٚفٞ، إشٌقع يف وٓ افثٚين،

 وافذبح افًؼ مـ وجؾ ظز اهلل أمره بام افَٔٚم مـ فٔتُّـ هلل يًتَرض بٖن افرجؾ

 ٓ أبٚء مـ ـثراً  أن أطـ أنٚ افقاجٛ؟ هبذا فَٔقم يًتديـ بٖن ؾُر هؾ وفده ظـ

 فالشتدإٜ أهال أهنؿ ييْقن ممـ يًتديْقا  أن يٍُرون وٓ آهتامم هذا ُّيتّقن

 افَٔٚم شٌٔؾ يف ضٚئِٜ مٌٚفغ يًتديْقن مْٓؿ افُثريـ ٕجد أو ٕجدهؿ، بْٔام مْٓؿ،

 مع ذفؽ وٕحق وافىْىْٜ وافٍخٍخٜ افيٓقر ذفؽ يف إٕام بًٌٔؾ، افؼع مـ فًٔٝ

 ٓ مهالً  هُذا وئًنقن وافثٚفٞ وافثٚين إول افقفد يرزؿقن هٗٓء أمثٚل أن

ًٚ  ئَّقن  .افؼظل احلُؿ هلذا وزٕ

فد أن: وخالصتف افتٍهٔؾ هذا ظرؾْٚ إذا  ٓ إين: ويَقل وفداً  رزق افذي افقا

 افثٚفٞ يف وٓ افثٚين يف وٓ إول إشٌقع يف ٓ وفدي، ظـ وافًؼ افذبح ظذ أؿدر

.. افديـ يٍل أن يًتىٔع ٓ ٕنف اشتدان مٚ أو يدن، ومل اشتدان إذا مًذوراً  يُقن

 صٚء إن مٌَقًٓ  يُقن بٚفذبح افَٔٚم مـ ـُُت إذا ادًذور هذا مًذورًا، يُقن هذا

 .افًٗال ظـ اجلقاب هق هذا .افثالثٜ إوؿٚت ؾقات بًد وفق ذبحف اهلل

 ( 00: 40: 11/   797/  وافْقر اهلدى)

 واحلسني احلسـ عـ ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل عؼَّ  كؿ

 .صحٔح ش.278 صش »واحلًغ احلًـ ظـ ظؼ ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف: »حديٞ»

 احلًـ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص بف ظؼ ؾٔام اختٍِٝ افروايٚت أن افُريؿ افَٚرى يالحظ :ؾٚئدة

 أنف أخرى وىف، مْٓام ـؾ ظـ واحد ـٌش أنف بًوٓٚ  يف، ظْٓام اهلل رى واحلًغ

 :ٕمريـ، ظِٔف وآظتامد بف إخذ يٌٌْك افذى هق افثٕٚك هذا أن وأرى. ـٌنٚن

 جٚءت إذا شٔام ٓ، مٌَقفٜ افثَٜ وزيٚدة، ؿٌِٓٚ مٚ ظذ زيٚدة توّْٝ أهنٚ :إول

 .ش.هْٚ افنٖن هق ـام ادخٚرج خمتٍِٜ ضرق مـ



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افًََٜٔ 

 

664 

 افًؼ تقجٛ وافتك، افٌٚب  يف افَقفٜٔ إخرى إحٚديٞ تقاؾؼ إهنٚ :وأخر

 .تًٚػ اهلل صٚء إن حديٞ بًد ؿريٌٚ بٔٚن يٖتك ـام، بنٚتغ افذـر ظـ

 [ش(4451) رؿؿ حديٞ حتٝ افٌِٔؾ إرواء]

 تَدى هؾ احلًقر لْثرة ٍ٘راً  الَّّٗة دم صاة وـ أكثر ذبح َوـ

 السٕة؟

 واجلٚريٜ صٔخ يٚ افهٌرة ظـ فًََِٜٔ بٚفًٌْٜ ضٔٛ، صٔخ، يٚ صحٔح :افًٗال

 ظذ تًدي هذا يف هؾ أخرى، صٚة يذبح أن أبقهٚ ؾٖراد احلٚرضيـ فُثرة ؾْيراً 

  افًْٜ؟

 وأطـ. ًٕؿ ًٕؿ، افًْٜ يًرف هق ـٚن إذا افًْٜ ظذ تًدي ؾٔف فٔس :اجلقاب

 إفٔٓٚ افدظقة يٌٌْل افًََٜٔ أن يتقمهقن افْٚس مـ ـثر ٕنف فًِْٜ ظٚرف ؽر أنف

 .افًْٜ مـ فٔس وهذا

 (00 : 62: 01/ 209/ وافْقر اهلدى)

 واحدة؟ صاة عّّٗة ادقلقد الذكر دم ورد هؾ

 واحدة؟ صٚة ظََٜٔ ادقفقد افذـر يف ورد هؾ :مداخِٜ

 .ٓ :افنٔخ

 ثْتغ؟ إٓ :مداخِٜ

 .اثْتغ إٓ :افنٔخ

 (00 : 15: 44/ 107/ وافْقر اهلدى)





 متفسق٘ مشائل
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 ورضهبا وجٖٖا دم الدابة وشؿ حتريؿ

 وجٓٓٚ، يف افٌّٜٓٔ وشؿ مـ فًْٝ ؿد أين بٌُِؿ أمٚ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شذفؽ ظـ ؾْٓك! وجٓٓٚ؟ يف رضهبٚ أو

قفف اإلمٚم فف ترجؿ]  .ورضهبٚ وجٓٓٚ يف افدابٜ وشؿ حتريؿ[: َب

 (.65/ 4) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 أدف لتخِٗػ ادريض احلٗقان قتؾ حْؿ

 ـٚن وإن مقتف يف افتًجٔؾ إضالؿًٚ  جيقز ٓ افهحل ووًف تردى إذا أنف :مداخِٜ

 مثؾ ظذابٚتف مـ احلٔقان إراحٜ جيقز هؾ فِحٔقان ؾٌٚفًٌْٜ ـذا، ؾٚؿد ظَِف أن ثٌٝ

 ظِٔٓٚ راـٛ يُقن حٚ ادّتٚزة اخلٔؾ أو حهٚن أو شٌؼ حهٚن أن يًٍِقا  مٚ

 .ؾَٔتِقه ؾٔتٖخؿ رجِف تُن أو ؾتهٚب يَع اخلٔٚل

 .فِحهٚن :افنٔخ

 فتخٍٔػ بٚدقت افتًجٔؾ ؿؤٜ اإلًٕٚن ظذ يْىٌؼ مٚ ؾٓؾ فِحهٚن، :مداخِٜ

 ٓ؟ أم احلٔقان ظذ يْىٌؼ افًذابٚت

 .واحدة افرمحٜ ٕن ؾرق ؾٔف أن طـأ مٚ :افنٔخ

 ( 00: 42: 69/ 267/  وافْقر اهلدى) 

 اجلراد قتؾ حْؿ

د تَتِقا  ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف بغ هؾ :افًٗال  يف وهق شإظيؿ اهلل جْد مـ ؾٕ٘ف اجلرا

: افهحٔح احلديٞ يف وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف وبغ افهٌر، اجلٚمع صحٔح

 ...تًٚرض بْٔٓٚ ـٚن ؾ٘ذا ،شواجلراد احلقت: وؿٚل.. مٔتتٚن فْٚ أحِٝ»
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 افْٚس فًٌض بدا حديثٚن جٚء مٚ إذا دائامً  يالحظ أن جيٛ أوًٓ  :اجلقاب

 بغ تًٚرض يقجد ٓ أن افتًٚرض، مقوع يف افتدؿٔؼ جيٛ بْٔٓام، افتًٚرض

د تَتِقا  ٓ»: إول احلديٞ ٕن احلديثغ: د ؿتؾ ظـ سيح هنل شاجلرا  .اجلرا

 ذـر ؾٔف فٔس هْٚ شواجلراد احلقت: ودمٚن مٔتتٚن فْٚ أحِٝ»: افثٚين احلديٞ

د، اؿتِقا   .اؿتِقا  وبغ شتَتِقا  ٓ»: بغ افتقؾٔؼ ـٔػ: يَٚل حتك اجلرا

 .ادقهقم افتًٚرض دؾع شٌٔؾ يف أوػ ـخىقة هذا أؿقل أنٚ تًٚرض، ٓ: إذاً 

د تَتِقا  ٓ»  .شاجلراد أـؾ فُؿ أحؾ»: ؿقفف يًٚروف ٓ شاجلرا

 أن دون يَتؾ، أن دون ادٔٝ افًّؽ أـؾ ٕحق ظذ اجلراد أـؾ يُقن ؾَد

 ؿتؾ بًدم افتكيح ؾٔف إول ٕن احلديثغ: هذيـ بغ تًٚرض ٓ ؾحْٔئذ يهىٚد،

 افًالم ظِٔف بَقفف افتكيح ؾٔف فٔس وفُـ اجلراد، أـؾ إبٚحٜ ؾٔف وافثٚين اجلراد،

د اؿتِقا   .افتًٚرض زال وـِقه، اجلرا

 بغ افتًٚرض إزافٜ وهق افًٚبؼ، ـٚفًٗال فٔس شٗال هْٚك يٌَك وفُـ

 .تًٚرض ٓ ؾٕ٘ف احلديثغ،

 اجلراد؟ ؿتؾ جيقز أٓ: هق افٔقم يَقفقن ـام ًٍٕف يىرح افذي افًٗال

 افدٓفٜ سيح وهق إصؾ، ؾٓق شتَتِقا  ٓ»: جٚء احلديٞ أن دام مٚ :اجلقاب

ََِؼ ﴿: يَقل وجؾ ظز ربْٚ وفُـ ؿتِف، جيقز ٓ أنف ظذ ؿْ  َخ ُُ ٚ إَْرضِ  يِف  َمٚ َف ًً ﴾ مَجِٔ

 ٓ ٕنف ؿتِف: جيقز ٓ مثالً  ـٚفّْؾ اهلل خِؼ ممٚ ـثرة أصٔٚء وهْٚك ،[29:افٌَرة]

 احلؼات أو احلٔقإٚت بًض قدوج مـ ترتٛ إذا ذفؽ مع فُـ ؿتِف، مـ ؾٚئدة

 مٚ ؿتؾ جيقز حْٔئذ زروظٓؿ، يف أمقاهلؿ، يف أنًٍٓؿ، يف ادًِّغ يهٔٛ رضر

ًٚ، إفٔٓٚ أذٕٚ افتل إمقر تِؽ مـ رء يف افير مْف حيهؾ  ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص ؾَقفف إٍٓ

د تَتِقا  د أضْٚن ؽزا  إذا افًْغ بًض يف يَع ـام فُـ إصؾ، هق شاجلرا  مزارع اجلرا

 ادًِّقن، ذفؽ بًٌٛ يتير حهٔداً  ادزارع هذه تهٌح أن وخينك ادًِّغ

د ؿتؾ ؾٔجقز  .فِير دؾًًٚ  هذه واحلٚفٜ اجلرا
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 بًض ؿتؾ مـ افيورة تَتؤف مٚ وبغ شتَتِقا  ٓ»: بغ افتقؾٔؼ هق وهذا

 .افير إلزافٜ ؿتِٓٚ، ظـ افْٓل جٚء افتل احلٔقإٚت

د تَتِقا  ٓ»: حديٞ أمٚ  حٚ إمريـ بغ تْٚيف ؾال شاجلراد فُؿ وأحؾ» شاجلرا

د يٗـؾ أن جيقز أنف ذـرٕٚ  ذفؽ ومع ؿتؾ، هْٚك ؾِٔس أنٍف، حتػ مٚت وؿد اجلرا

 .افير فدؾع افَتؾ جيقز ؾحْٔئذ ع،ادزار ظذ رضر ترتٛ ؾ٘ذا

  (00 : 00 : 00/ 189/وافْقر اهلدى)

 احلٗات قتؾ دم القارد

 ؿتِٓٚ؟ ظدم أو ظّقمًٚ  احلٔٚت ؿتؾ يف افقارد هق مٚ :افًٗال

 مـ: أي افٌٔقت شُٚن مـ تُقن أن حيتّؾ حٜٔ بغ افتٍريؼ ؾَط هق :افنٔخ

 رؤيٝ إذا مرات، ثالث تْذر إوػ احلٚفٜ ؾٍل ادٗذيٚت، مـ تُقن أن وبغ اجلٚن،

 ؾٓذا اخلروج ظذ اشتّرت ؾ٘ن افًالم، ظِٔف شِٔامن بًٓد وتذـر شإَىٚع» افدار يف

ًٚ  إٕذارهٚ ؿٌؾ ؿتِٓٚ وإٓ ؾتَتؾ، اجلٚن، مـ فًٔٝ أهنٚ دفٔؾ آشتّرار  ؿد ثالث

 ومـ وافًالم، افهالة ظِٔف افرشقل ظٓد يف وؿع مٚ وهذا فِّقت، افَٚتؾ يًرض

ًٚ  أن افهحٔحٜ افروايٜ تَقل احلُٔؿ، افتؼيع هذا جٚء ذفؽ أجؾ  إنهٚر مـ صٚب

 ظذ افًروس وإذا رجع ؾِام مهٚحلف بًض فَوٚء داره مـ خرج ثؿ بٍتٚة، تزوج

 ؿٚفٝ بف، يىًْٓٚ أن يريد افًٓؿ وشحٛ افنٚب ادٗمـ ؽرة ؾٖخذتف افدار، بٚب

 ؾام ًٍٕٓٚ، ظذ مُقرة وخّٜ حٜٔ هْٚك ؾ٘ذا ؾدخؾ افدار، يف مٚ إير رويدك: فف

 ٕدري ٓ: ؿٚفقا  حتك مًٓٚ، افنٚب ومٚت ومٚتٝ ؾٚوىربٝ ضًْٓٚ أن إٓ مْف ـٚن

ًٚ  أهع ـٚن أُّيام  ؿقمًٚ  بٚدديْٜ إن»: افًالم ظِٔف افرشقل ؿٚل وهْٚ أخر، مـ مقت

ًٚ  رأجتؿ ؾ٘ذا مًِّغ، اجلـ مـ ًٚ  ؾٖنذروهؿ بٔقتُؿ يف اجلٚن مـ صٔئ  ؿٚل ـام أو شثالث

 .افنٚب ذفؽ هبٚ ؾجئ افتل افٍجٖة هذه مثؾ درء أجؾ مـ وافًالم، افهالة ظِٔف

ًٚ  يُقن فإلٕذار بٚفًٌْٜ :افًٗال  .ٍٕس يف ثالث
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 ثٕٜٚٔ مرة خرجٝ ثؿ أنذرت، مرة أول ضًِٝ تىِع مرات ظدة ٓ، :افنٔخ

 .مرات ظدة ؾٖنذرت، ثٚفثٜ ثؿ ؾٖنذرت،

 .أخرى مرة تْذرهٚ ظٚدت وإذا خترج ًٕؿ، أي :مداخِٜ

 اإلٕذار؟ ظِّٜٔ تُقن ـٔػ تْذرهٚ، ـٔػ :مداخِٜ

ًٚ  ـٕٚٝ إن ٕهنٚ يٍّٓؽ، صخص ـٚن فق ـام ظٚدي ـالم :افنٔخ ٕ ًٚ  حٔقا  ٓ مٗذي

ًٚ  ـٚن وإن ظِٔؽ، تٍٓؿ  .إفخ.. وو ويٍّٓقن يًًّقن ؾٚجلـ جٕٚ

ًٚ  ـٕٚٝ إذا ٕهنٚ افقشِٜٔ هذه اختٚذ يف افن هق هذا....   ؾٓل بٚحلٜٔ متنٌٜٓ جْ

 أهنٚ ادخٚفٍٜ ظذ أست إذا اإلٕذار هذا وراء بٖن وتًرف وتٍّٓف، افُالم شتًّع

 مـ ـٚن إن أمٚ افدار، إػ تًقد ٓ وشقف اإلٕذار مع شتتجٚوب ؾٓل شتَتؾ،

 ؾٓق تُِّف، أمٚمؽ إًٕٚن ـٖنف هق ؾٓذا تٍٓؿ، وٓ تًّع ٓ حٔقان ؾٓل أؾٚت

ًٚ  ـٕٚٝ إن احلٜٔ هل وهذا يٍّٓؽ،  .افن هق هذا تٍّٓؽ، أجوًٚ  ؾٓل جْ

ًٌٜ :مداخِٜ ٚفْ ت ب حٚٔ ًٝ افتل ِف ت ٔف ٓٚ أمر يف افز، بحٚٔ ِت ٓٚ ٓ أو َب ِت ٚن؟ َي  اإلًٕ

 حجٜ يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن افهحٔح احلديٞ يف جٚء فَد مٕٚع، ؾٔف مٚ ٓ، :افنٔخ

 مهقا  ـٕٚقا  إذا أذـر ظٚد ؾام حٜٔ، ؾخرجٝ هْٚك، افٌران مـ ؽٚر يف ـٕٚقا  افقداع

 ـٍٔتؿ: هلؿ ؿٚل ؿد ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل بٖن أذـره افذي وفُـ أذـر، ظٚد مٚ ٓ، أم بَتِٓٚ

 .افير مْٓٚ خينك ـٚن إذا إٓ بٚفَتؾ أمر هْٚك ؾِٔس. ذـؿ وـٍٔٝ ذهٚ

 ٕىِع حٚ مثالً  افز يف ،رضرهٚ خينك ٓ وهق احلٜٔ ؿتؾ إًٕٚن إذا :مداخِٜ

 يف ـام ؾوؾ ؾٔف أنف اظتَٚداً  َٕتِٓٚ افز، يف شٌِٔٓٚ حٚل يف مٚصٜٔ حٜٔ صقفأ فِهٔد

 .احلديٞ

 ٓ هذه: يًْل افدار، خٚرج احلٜٔ وبغ افدار يف احلٜٔ بغ افٍرق هق هذا :افنٔخ

 .ؿتِٓٚ جيقز افدار خٚرج أنف هذا ومًْك اإلٕذار، بًد إٓ ؿتِٓٚ جيقز

خ مع ـِّٜ ؾٔف صٔخْٚ هْٚ :مداخِٜ ٚدٕٚ: ؿٚل ُمّد أبق ٕا ك أن ٓظَت ٓٚ يف ؾوالً  هْٚ  .ؿِت
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 . افقزغ ؿتؾ يف جٚء افٍوؾ ٓ، :افنٔخ

  (00: 41: 01/ 181/ وافْقر اهلدى) 

 احلٗات قتؾ

 يف ـٕٚٝ إذا افزيٜ احلٔٚت ؿتؾ ظذ ؿديامً  شٖختؽ ـْٝ ؿد صٔخ يٚ :مداخِٜ

 صحٔح يف هذا احلديٞ مراتٛ هل ؾام ؾؤِٜ، ؾٔف مٚ: ؾَِٝ ـٕٚٝ مٚ أو ؾؤِٜ

 .شمْٚ ؾِٔس ضٌِٓـ خمٚؾٜ احلٔٚت ترك مـ»: يَقل اجلٚمع

 .فؽ حجٜ فٔس هذا :افنٔخ

 .شحٚربْٚهـ مْذ شٚدْٚهـ مٚ» :مداخِٜ

 .اشتدٓفؽ ظِٔؽ تٌىؾ تًِِٜٔٔ اجلِّٜ هذه خمٚؾٜ إير :افنٔخ

 .أشٖل أنٚ :مداخِٜ

 .موّقن رء وؾٔف شٖخٝ فُـ ًٕؿ :افنٔخ

 .ششٚدْٚهـ مٚ» احلديٞ هنٚيٜ يف :مداخِٜ

 ترك مـ يًِؾ هق إٕام افًٚبؼ، ؿقل يْٚيف احلديٞ هذا أن طْْٝ أنٝ :افنٔخ

 ذاً  مْٓٚ ختنك ٓ وأنٝ بريٜ ـٕٚٝ إذا أمٚ افَتؾ، يؼع يَٚل ؾْٓٚ خمٚؾٜ، احلٔٚت ؿتؾ

 ٓ؟ أو ادْٚشٌٜ هْٚ مذـقر أدري ٓ احلديٞ وهذا هق، هق ؾٚجلقاب

 .ٓ :مداخِٜ

 افٌٚر مـ حٜٔ ؾخرجٝ افقداع، حجٜ يف مْك يف ـٕٚقا  أهنؿ مْٚشٌٜ يف :افنٔخ

 أن ادْٚشٌٜ هذه ؾٍلش ذـؿ ـٍٔٝ ـام ذهٚ ـٍٔتؿ»: افًالم ظِٔف ؾَٚل ؾٓربٝ،

 افًٗال حًٛ أمٚ احلديٞ، ُمؾ ؾْٓٚ احلٜٔ، مـ فَِتؾ ؾٔثٖر يَتؾ أن وخيٚف خينك

 .جقاهبٚ هلٚ ؿؤٜ ؾُؾ افقارد
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هـ مٚ :مداخِٜ  .شٚدْٚ

 مْذ؟ :افنٔخ

 .حٚربْٚهـ مْذ :مداخِٜ

 .ًٕٚدٓـ حتك ُمٚربٜ أن هْٚ ؾِٔس ضٔٛ :افنٔخ

 هذه مًْٚه شٚدْٚهـ مٚ: ؿقفف أنف ظذ ادًْك هذا إػ إكف ذهْل ـٖن :مداخِٜ

 .دائامً  ؿتِٓـ وجقب ظذ دٓفٜ

 ٓ ٕذاهـ ٕتًرض حْٔام.. ٕذاهـ ٕتًرض حْٔام أخل يٚ دائامً  فٔس :افنٔخ

ًٚ  بٚدديْٜ إن وهق آخر تٍهٔؾ يف أنتؿ تذـروا ثؿ ًٕٚدٓـ،  اجلـ، إخقإُؿ مـ جْ

 دار يف طٓر إذا أنف ادْٚشٌٜ هذه يف افًالم ظِٔف افرشقل وذـر احلديٞ، مًْك هذا

ًٚ، ؾٖنذروهـ اجلْٚن هذه مـ رء أحدهؿ  اجلـ، مـ يُقن مًْٚهٚ إكؾٝ ؾ٘ذا ثالث

 مْذ شٚدْٚهـ مٚ ٕنف مْٓٚ: اخلقف يٌٌْل وٓ تَٚتؾ، هْٚ إكؾٝ مٚ ؾ٘ذا

 .أذهُٕٚؿ إػ يتٌٚدر افذي اإلضالق هذا ظذ فٔس افتًِٔؾ ؾٓذا حٚربْٚهـ،

 بذفؽ ظِٔٓٚ ؾًٔتدل افٌٔقت حٔٚت بغ تٍريًَٚ  هْٚك أن يَٚل هؾ :مداخِٜ

 هذا؟ ظِٔٓٚ ؾًٔتدل افٌٔقت خٚرج وحٔٚت احلديٞ،

 افدار خٚرج حٜٔ هْٚك ـٚن إذا ثٚين ؾرق فُـ إول، افٍرق هذا هق :افنٔخ

 مٚصٜٔ ـٕٚٝ إذا أمٚ ٕخنك، ومٚ ؿتِٓٚ يٌٌْل ؾحْٔئذ مْٓٚ وخنْٔٚ مثالً  إرض ـٓذه

 .ذٕٚ ـٍٔٝ ـام ذهٚ ـٍْٔٚ ؾَد شٌِٔٓٚ يف

  (00: 20: 64/ 528/ وافْقر اهلدى) 

 بإشقديـ؟ ادّيقد وا إشقديـ، اقتٓقا:  حديث

 إشقدان؟ مهٚ ومٚ وارد حديٞ شإشقديـ اؿتِقا » :مداخِٜ

 يَقل فُـ رأجتٓٚ مٚ أنٚ صقرة هلٚ احلٜٔ هل إشقدان وارد، هذا ًٕؿ أي :افنٔخ
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 .وصٍٓٚ مـ رء تًرف رأشٓٚ ؾقق شقد َٕط يف أنف

 .افىٍٔتغ ذو احلديٞ يف تًّٔتٓٚ جٚءت :مداخِٜ

 .افًَقر إشقد افُِٛ هق وإشقدان احلٜٔ، ؾٓذه افىٍٔتغ، ذو ًٕؿ،: افٔنخ

 (00: 20: 10/ 181/ وافْقر اهلدى)

 ادٚذية احلٗقا٘ات قتؾ حْؿ

 اجلٚرحٜ افىٔقر أو إؾًك مثؾ ادٗذيٜ احلٔقإٚت ؿتؾ ؿؤٜ: أؿقل :مداخِٜ

 صٔخْٚ؟ يٚ ؿتِٓٚ يف احلُؿ ؾام احلٔقإٚت، مـ وؿتِٓٚ وؽرهٚ

 وجيقز افْٚر، يف مٗذي ؾُؾ ادًِؿ يٗذي أنف مٚ حٔقان يف صح إذا ضًًٌٚ  :افنٔخ

 افدار يف طٓرت إذا احلٜٔ أو احلٔٚت خٚص، حُؿ هلٚ بٚحلٔٚت يتًِؼ ؾٔام وفُـ ؿتِف،

 يًُْقن افذيـ اجلٚن مـ تُقن أن ٓحتامل ؿتِٓٚ إػ يٌٚدر أن فف يٌٌْل ٓ ادًِؿ دار

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظٓد يف وؿع ؿد هذا مثؾ ٕن احلٔٚت: بهقر ويتهقرون ادًِّغ بٔقت

 مٚت أن بٕٔٚف صدد يف أن ٕحـ افذي افتٍريؼ هبذا ادًرؾٜ ظدم وراء مـ وترتٛ

 مـ خرج افنٚب هذا أن ذفؽ ؿريٛ: ظام بٖهِف بْك ـٚن ؿد وهق إنهٚر، مـ صٚب

 يقمئذ ـٌر ظٚر وهذا افدار، بٚب ظذ افًروس وجد ظٚد حٚ ثؿ حلٚجٜ يقمًٚ  داره

 ...ضًًٌٚ  افٔقم بخالف

  (00 : 66 : 10/ 501/وافْقر اهلدى)

 بّتٓف ُأور الذي إشقد الْٓب وقاصِات

 احلديٞ يف بَتِف أمر افذي إشقد فُِِٛ مقاصٍٚت ورد هؾ :ادَِل

 .افهحٔح

 .ٓ :افنٔخ
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652 

 أشقد؟ ـِٛ أي يًْل :ادَِل

 .ًٕؿ أي :افنٔخ

 .وـذا وجٓف ظذ خىغ فف يُقن ٓزم يَقل افًٌض يًْل :ادَِل

 .وًٕخ ـٚن، حُؿ هذا حٚل ـؾ ظذ هذا بس ذط، هق مٚ ٓ :افنٔخ

 .هذا اخلط تٌع ـٚن أي أجقه :ادَِل

 .إشقد افُِٛ ؿتؾ إشقد اخلط تٌع ٓ. ٓ :افنٔخ

 ـٚن؟ أجش :ادَِل

 .ًٕخ افُالب بَتؾ إمر بًديـ بَتِف مٖمقر ـٚن :افنٔخ

 .ظٚم بنُؾ هذا مًروف :ادَِل

 .ضٔٛ :افنٔخ

 .صٌر ؾرخ يًْل ؿتِف، بٔهر افهٌر افُِٛ يًْل إشقد بَل مٚ :ادَِل

 فقٓ» مٚصٔٚ يزال ٓ افًٚم احلُؿ أن وافهٌر افٌُر أخل مٓؿ مش :افنٔخ

 مقش يًْل. شهبٔؿ أشقد ـؾ ؾٚؿتِقا  بَتِٓٚ، ٕمرت إمؿ مـ أمٜ افُالب أن

 .وافٌُر بٚفهٌر خٚص

 .أشقد أنف ادٓؿ. أجقه :ادَِل

 .ًٕؿ يأ :افنٔخ

 ( 00 : 48: 21/   579/  وافْقر اهلدى)



 التدخني كتاب

 ّأحكامُ
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 التدخني حْؿ

 خر؟ ـؾ ظْٚ جزاك افؼظل حُّف ؾام مي افدخٚن أن ادًروف اهلل بًؿ

 أو افٌٚص ترـٛ ؾٖنٝ آجتامظٜٔ، افًالؿٚت ٕٚحٜٔ مـ ٕيرت فق :افنٔخ

 يؼب بنخص ؾتٌتذ افدخٚن ذب مـ اهلل ظٚؾٚك ممـ وأنٝ ،افَىٚر ترـٛ

 افذيـ افْٚس ظذ ويؤؼ افرائحٜ اخلٌٔٞ افدخٚن مـ افٌرؾٜ و افٌٚص ؾّٔذ افدخٚن

 .يٌٚل وٓ حقفف

 افتٍهٔؾ مـ بقء حقفف افًِؿ أهؾ أحد حتدث إذا أصٌح اخلٌٔٞ افدخٚن هذا

ًٚ، شٚظٜ أو افًٚظٜ ٕهػ ذفؽ يٖخذ وؿد  بًد وافدفٔؾ احلجٜ بًد احلجٜ فَٔٔؿ أحٕٔٚ

 بٖحد وإذا وافٍَر، افٌْل بغ ذفؽ يف ؾرق ٓ حرام، ذبف افدخٚن أن ظذ افدفٔؾ

 ذبْٚه، حالًٓ  ـٚن وإن حرؿْٚه حرام ـٚن إن أخل يٚ: يَقل ادجِس يف مٌٚفغ افال

 هذا؟ مثؾ تًًّقا  هؾ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 مٚ وؿِٔؾ اهلل صٚء مـ إٓ افٔقم اإلشالمل افًٚمل واؿع ُتثؾ هذه افُِّٜ :افنٔخ

 .هؿ

 ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن مع ورزؿٓؿ، فًٌُٓؿ حتهِٔٓؿ يف اهلل يتَقن ٓ ؾٖـثرهؿ

 يف ؾٖمجِقا  وأجِف، رزؿف يًتُّؾ حتك يّقت فـ أحدـؿ إن افْٚس أُّيٚ يٚ»: يَقل

 .شبٚحلرام ـٚئْٚن اهلل ظْد مٚ ؾ٘ن افىِٛ

: أي شافىِٛ يف ؾٖمجِقا  وأجِف رزؿف يًتُّؾ حتك يّقت فـ أحدـؿ إن»

 يّقت فـ ٕنف افرزق: ضِٛ يف ادؼوع: أي اجلّٔؾ افًديد افىريؼ اشُِقا 

 يًتقيف أجوًٚ  أنف ـام ؾِس، وٓ وراءه مـ يدع ٓ ـِف افرزق يًتقيف حتك أحدـؿ

َِ٘ذا﴿: تًٚػ ؿٚل ـام ادزوم، أجِف ؿْ  َجٚءَ  َؾ ُٓ ُِ ِْٖخُرونَ  ٓ َأَج َت ًْ ًٜ  َي  َوٓ َشَٚظ

ِدُمقنَ  َْ َت ًْ  [.11:إظراف﴾ ]َي
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 يف افًٚظٜ ٓ، وافًؼيـ إربع هل افذي افًٚظٜ هل مٚ أيٜ يف وافًٚظٜ

ِْٖخُرونَ  ٓ﴿ يًْل، افِحيٜ: أيٜ َت ًْ ًٜ  َي  َوٓ﴿ حليٜ،: أي[ 11:إظراف﴾ ]َشَٚظ

ِدُمقنَ  َْ َت ًْ  وافوامٕٚت افؼظٜٔ إوامر هذه ـؾ مع: افنٚهد[ 11:إظراف﴾ ]َي

 ٓ أنْٚ درجٜ إػ افرزق هبذا هنتؿ ؾْحـ أبك، أم صٚء رزؿف شْٔٚل اإلًٕٚن بٖن اإلهلٜٔ

 !حالل وإٓ حرام هؾ ًٕٖل

ًٚ  ذفؽ جًِْٚ ؾَد ربْٚ ًٕرف أن: وهل خَِْٚ، أجِٓٚ مـ افتل افٌٚيٜ أمٚ ًٕٔ 

 ًٚ  .مًْٔ

 هق مٚ ضِٛ شٌٔؾ يف هنٚراً  فٔالً  يًِّقن افٍُٚر مثؾ ادًِّغ تنٚهد ؾٖنٝ

 .وتًٚػ تٌٚرك اهلل ظٌٚدة وهق خَِقا  أجِف مـ مٚ ُّيِّقن مؼوع،

 احلََٔل افًٌٛ جيِٓقن خٚصتٓؿ وبًض بؾ ادًِّغ، ظٚمٜ مـ ؾُثر وفذفؽ

 افٍُٚر مـ وآشتًامر آشتًٌٚد هذا ويف افذل هذا يف ادًِّقن وؿع بف افذي

،ًٚ  اهلل ؿوٚء: فؽ يَقل افًٌٛ يًرؾقن مٚ بالدٕٚ، احتِقا  افذيـ افٔٓقد وبخٚصٜ مجًٔ

 افٔٓقد: ويَقل اهلل ظذ ويًسض يْتَد مـ مْٓؿ وـثر ظِْٔٚ، ـتٌف اهلل وؿدره،

 ظز هلل بٖن جلِٓٓؿ ذفؽ ـحٚفْٚ، فٔس افٔٓقد حٚل ؾِامذا مًِّغ، ٕحـ مْٚ؟ أحًـ

ًٚ  افُقن هذا يف وجؾ  أظرض ومـ ؽٚيٚهتٚ، إػ وصؾ هبٚ أخذ مـ وٕيؿ، وؿقإغ شْْ

ءً  تٖخر ظْٓٚ  .افدٕٔٚ يف أو افديـ يف شقا

 إػ إـِٜ تداظك ـام إمؿ ظُِٔؿ شتداظك»: ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ صح فَد

 ـثر يقمئذ أنتؿ بؾ. ٓ: ؿٚل اهلل؟ رشقل يٚ يقمئذ ٕحـ ؿِٜ مـ أو: ؿٚفقا  ؿهًتٓٚ

 يف وفَٔذؾـ ظدوـؿ، صدور مـ افرهٌٜ اهلل وفْٔزظـ افًٔؾ، ـٌثٚء ؽثٚء وفُُْؿ

 .شادقت وـراهٜٔ افدٕٔٚ حٛ: ؿٚل اهلل؟ رشقل يٚ افقهـ ومٚ: ؿٚفقا . افقهـ ؿِقبُؿ

 ؟احلديٞ هذا صٔخْٚ شٔىٌؼ

 تٌٚيًتؿ إذا»: افًالم ظِٔف ؿٚل افثٚين حلديٞ فؽ ويٗـد وخالص اضٌؼ :افنٔخ

 اهلل شِط اهلل شٌٔؾ يف اجلٓٚد وترـتؿ بٚفزرع ورؤتؿ افٌَر أذٕٚب وأخذتؿ بٚفًْٜٔ،
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 .شديُْؿ إػ ترجًقا  حتك مُْؿ يْزظف ٓ ذًٓ  ظُِٔؿ

 أذل مـ يًتٌِقا  أن مـ أـثر ذل ادًِّغ بدهؿ صق بالدٕٚ احتِقا  افٔٓقد

ْٝ ﴿ افْٚس، َب ؿُ  َورُضِ ِٓ َِْٔ ُٜ  َظ ُٜ  افِذَف َْ َُ ًْ ٍٛ  َوَبُٚءوا َواْدَ َو ٌَ ـَ  بِ   ِم
ِ
 [.54:افٌَرة] ﴾اّلَل

 ٕنْٚ افْٚس: أذل مـ اشتٌِِْٚ ٕحـ هؾ ادًِّغ ٕحـ يًتٌِقْٕٚ هبٗٓء وإذا

 ﴿: افَرآن يف وجؾ ظز ربْٚ ؿٚل ـام أظزة
ِ
َ
ِ
ًَِزةُ  َوّلل ِمِْغَ  َوفَِرُشقفِفِ  اْف ْٗ ُّ ِْ

ِ ﴾ َوف

 هٗٓء مـ فُـ وفِّٗمْغ، وفرشقفف افًزة هلل يتٖخر ٓ اهلل خز ٓ،[ 8:ادْٚؾَقن]

 .ذيًتف ظذ وبّٔنقا  وتًٚػ، تٌٚرك اهلل يتَقا  افذيـ ادٗمْغ؟

 خَِْٚ، أجِف مـ افذي إشٚد ادٌدأ ظـ أظروْٚ أنْٚ افٔقم، مهٌٔتْٚ ؾْحـ

 يًرف ٓ اهلل يًٌد افذي وافَِٔؾ اهلل، يًٌد ٓ ؾٖـثرٕٚ وتًٚػ، تٌٚرك اهلل ظٌٚدة: وهق

 .يًٌده، ـٔػ

 وجؾ ظز اهلل امتـ افذي ادحٍقظ افَرآن يف وهل ًْٕٔٚهٚ افتل إصٔٚء ؾّـ

َٕٚ﴿: ؾَٚل ظِْٔٚ ـُ  إِ رَ  ََٕزْفَْٚ َْٕح ـْ َٕٚ افِذ  [.9:احلجر﴾ ]حَلَٚؾُِيقنَ  َففُ  َوإِ

ـْ ﴿: افَرآن يف جٚء ؾّام ْؾ  اّلَلَ  َيَتِؼ  َوَم ًَ ـْ  َوَيْرُزْؿفُ * خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ ُٞ  ِم  ٓ َحْٔ

 ُٛ
ًِ َت  [.1، 2:افىالق﴾ ]حَيْ

 يَرأهٚ ظِٔٓٚ مًىرة فًٔٝ افَرآن مـ مًْقخٜ ـٖهنٚ أيٜ هذه أصٌحٝ

 وادهٚحػ، افهحػ يف ادًىقر افَرآن ؾٚئدة هل مٚ فُـ هنٚر، فٔؾ ادًِّقن

 .ظروصٓٚ ظذ خٚويٜ ؾٓل افَِقب وأمٚ اجلدر، بف تزيـ افذي

تْٚ، ظذ وفْتِقه بٔقتْٚ، بف فْزيـ أنزل افَرآن هؾ ًٚ  أحٔٚئْٚ ظـ وًٌٕده أمقا  تىٌَٔ

ـْ  فُِِْْٔذرَ ﴿: تًٚػ ؿٚل وظّاًل، فف ٚنَ  َم ْقُل  َوحَيَِؼ  َحًّٔٚ ـَ ََ ـَ  َظَذ  اْف ٚؾِِري َُ  [.70:يس﴾ ]اْف

 ٓ بف، فًِّٔقا  فألحٔٚء أنزل ثؿ فألمقات وفٔس أوًٓ، فألحٔٚء أنزل ؾٚفَرآن

 .وجدراهنؿ بٔقهتؿ بف فٔزيْقا 

 اهلل أنًؿ افذيـ وخٚصٜ ادًِّغ أـثر فُـ افَرآن، يف جٚء ممٚ أيٜ ؾٓذه
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 ينق أن أو ؤٚظف، وخينقن ظِٔف، ادحٚؾيٜ ظذ حيرصقن احٚل مـ بقء ظِٔٓؿ

ـْ ﴿ أيٜ، هذه ًٕقا  هٗٓء بخٚصٜ مْٓؿ ْؾ  اّلَلَ  َيتَِؼ  َوَم ًَ ـْ  َوَيْرُزْؿفُ * خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ  ِم

 ُٞ ُٛ  ٓ َحْٔ
ًِ َت  [.1، 2:افىالق﴾ ]حَيْ

 : اهلل يتؼ دـ جداً  هٚمغ أمريـ تًىل أيٜ هذه حيتًٛ، ٓ حٔٞ مـ ويرزؿف

ًٚ، فف جًؾ ؤؼ يف وؿع إذا: إول إمر  مـ رزؿف افرزق ظِٔف وٚق وإذا خمرج

 .حيتًٛ ٓ حٔٞ

 إػ يِجٖ وٓ وجؾ، ظز بٚهلل يٍُر أحدٕٚ ؾربام ؤؼ يف وؿًْٚ إذا افٔقم ٕحـ

 ممـ ؿٌِْٚ مـ فًٌض وؿع ـام ويروٚه، حيٌف بام إفٔف يتقشؾ وٓ إفٔف، يتيع وٓ اهلل،

 .ظِٔف وشالمف اهلل صِقات ٌْٕٔٚ بحديثٓؿ حدثْٚ

م فًٌض وؿًٝ ؿهٜ  .وافًالم افهالة ظِٔف ُمّد بًثٜ ؿٌؾ ـٕٚقا  افذيـ إؿقا

 .ًٕؿ :مداخِٜ

: افًٚبَٜ أيٜ مثؾ ًْٕك وٓ ظزة، فْتخذهٚ فْٚ، ٌْٕٔٚ افَهٜ ؾحُك :افنٔخ

ـْ ﴿ ْؾ  اّلَلَ  َيتَِؼ  َوَم ًَ  [.2:افىالق﴾ ]خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ

 ؿٌُِؿ ممـ ٍٕر ثالثٜ بْٔام»: ظِٔف وشالمف اهلل صِقات افرشقل ؾٔٓؿ ؿٚل هٗٓء

 يف افًٔؾ ادىر جيرهؿ ٓ حتكش جٌؾ يف ؽٚر إػ ؾِجئقا  ادىر، أخذهؿ إذ يّنقن

 .افهحراء

 ؾٕٚىٌَٝ اجلٌؾ مـ صخرة ؽٚرهؿ ؾؿ ظذ ؾٕٚحىٝ جٌؾ يف ؽٚر إػ ؾٖووا»

 ينتد ادىر مـ خٚئٍغ يقاؿًقهنٚ هبؿ وإذا خينقهنٚ، منُِٜ يف ـٕٚقا  شظِٔٓؿ

 تْزل اجلٌؾ أظال مـ وإذا بف، يتحهْقن اجلٌؾ إػ ؾِجئقا  افًٔؾ، مع ويروحقا 

 افٌٚر وجف يف ووًٓٚ اهلل وـٖنام افٔقم، احلديٞ أٓت تزظزظٓٚ ٓ ـٌرة صخرة

 .أصخٚص ثالثٜ هؿ ؾٔف، هؿ افذي

 يٍرجٓٚ اهلل فًؾ هلل صٚحلٜ ظِّتّقهٚ أظامًٓ  إيروا: هلٗٓء أحدهؿ ؾَٚل»
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 .شظُْؿ

 افذي اجلٌؾ؟ شٔزيح افذي مـ افٌٚر يف وهؿ وجقهٓؿ أمٚم إحط جٌؾ صٚؾقا 

 .وتًٚػ شٌحٕٚف افًٚدغ رب أنزفف،

 أظامًٓ  صقؾقا : ٕصحٚبف يَقل تَل مٗمـ ورجؾ ظٚؿؾ، رجؾ افرجؾ هذا فُـ

 يزيح اهلل فًؾ اهلل إػ هبٚ ؾتقشِقا  اهلل وجف هبٚ وؿهدتؿ صٚحلٜ مٚ يقمًٚ  ظِّتّقهٚ

 .افٌٚر وجف مـ افهخرة

 ـٌران صٔخٚن أبقان ل ـٚن أنْل تًِؿ ـْٝ إن مهللا»: وؿٚل أحدهؿ ؾَٚم

 ؿٌؾ بٖبقاي ؾٌدأت حٌِٝ أرحٝ ؾ٘ذا ظِٔٓؿ، أرظك صٌٚر صٌٜٔ ل وـٚن وامرأيت،

 أحِٛ، ـْٝ ـام ؾحٌِٝ أمًٔٝ، وؿد ؾرجًٝ افنجر يقم ذات بف ؾْٖى بْل،

 مـ أوؿيٓام أن ؾُرهٝ: ؿٚل -تٖخر - ٕٚمٚ ؿد ووجدهتام إفٔٓام بٚحلالب وجئٝ

 شؿدمل ظْد اجلقع مـ يتوٚؽقن وافهٌٜٔ ؿٌِٓام، افهٌٜٔ أوؿظ أن وـرهٝ ٕقمٓام،

 يقم ـؾ أوٓد وزوجف ابقيـ فف ؽْامت ظْده ـٚن إٕف: يَقل افرجؾ؟ هذا يَقل مٚذا

 افيٚهر افٌْؿ يرظك أجؾ مـ ،ٌٕٚت ،ـأل مٚذا؟ يىِٛ ويهٌح افٌْامت يٖخذ افهٌح

 مٚ رجع وحٚ منك منك ؾّنك مٚ اثْغ مًٚـغ ؿريٛ وجد مٚ ـٌرة مًٚؾٜ ؿىع

 بٖبقيف، بره ظذ تدل افذي افىٌٜٔ ـًٚدتف وهق ادًٚء أمًك وؿد إٓ فٌِٔٝ وصؾ

 ظٚدتف، ؿٌؾ بٖبقيف ويٌدأ حِٔٛ ئِّف حِٔٛ ؾٔف حيِٛ افذي افقظٚء هذا يٖخذ

 هذا يًقي مٚذا ٕٚئّغ وجدمهٚ ظِٔٓؿ دخؾ وراح افزيٜ مـ أتك مٚ أول ؾحِٛ

 منُِٜ يف وؿع ؾٚٔن وأوٓده، زوجتف ؿٌؾ بٚفًَل بٖبقيف يٌدأ ظٚدة ظْده افرجؾ

: ؿٚل ظْدهؿ جٚء مٚ افْٓٚر ضقل اجلقع مـ صٚئحغ صٌٚر وأوٓده ٕٚئّغ وأمف أبقه

 ؿٌِٓام، افهٌٜٔ أشَل أن وأـره ٕقمٓٚ، مـ أوؿيٓام أن أـره رؤوشٓام ظْد ؾقؿٍٝ

 دأيب ذفؽ يزل ؾِؿ: ؿٚل» يهٔحقا  يًْل ؿدمل ظْد اجلقع مـ يتوٚؽقن وافهٌٜٔ

 .شافٍجر ضِع حتك ودأهبؿ

ئٔؾ بْل يف ـٚن هذا افراهٛ جريٟ افراهٛ جريٟ بَهٜ يذـرين  متًٌد إها
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 يوًقا  دائامً  افهٚحلغ مع وافًٍٚق افٍجٚر يَقفقن ـام احلرام أوٓد وصٖن صٚفح،

ه راظٜٔ هْٚك ـٚن افًثرات، ضريَٓؿ يف  مًٓٚ واتٍؼ رجؾ ؾجٚمًٓٚ ذيٍٜ ؽر إمرأ

 أتٝ مرشقمٜ خىٜ ووّـ ووًٝ حتك أجٚم وراحٝ افراهٛ جريٟ تتٓؿ أن ظذ

  مٚذا؟ يف افَديّٜ ـٚفًٚدة جمتًّغ وافَقم

ٕٜٔ :مداخِٜ   افديقا

ٕٜٔ :افنٔخ : ظْف تَقفقن افذي هذا صقؾقا : ؿٚل ينٌف مٚ ـذا أو شٚحٜ أو افديقا

 افٌرؾٜ وهدمقهٚ تًٌف افهقمًٜ ظِٔف ؾٓجّقا  بٚحلرام،: يًْل ابْف هذا صٚفح رجؾ

 ـذاب يٚ وافتَقى، وافهالح تدظك افذي أنٝ: فف وؿٚفقا  ؾٔٓٚ، اهلل يتًٌد ـٚن افتل

 افراظل أيب: ؿٚل أبقك؟ مـ ؽالم يٚ: ؿٚل افرجؾ ؾجٚء، ؾٔٓٚ ؾًِٝ أنٝ هذه مْٚؾؼ يٚ

 .افٍالين

 مـ ضًًٌٚ  افْٚس افهٚؾٜٔ، صٚؾٜٔ تفهير ـٚن مـ ظرف ادًجزة هذه ؾقا صٚ حٚ

 أخرون ؾِام افهٚفح افرجؾ هذا يٍوحقا  يًتىًٔقا  ؾجٚرهؿ: يًْل افَقم أوبٚش

 ـِٔٓام أو ذهٛ أو ؾوٜ مـ افٌَٜ فف وبْقا  رـوقا  ادًجزة صٚؾقا  مٌررهبؿ ـٕٚقا  افع

 . خلىئٓؿ ـٍُٚرة مًًٚ 

  ؟..افٌالء هبذا ابتاله ربْٚ حٚذا افرجؾ هذا

 افٌٚب تدق يهع وهق افٌٚب تدق أمف ؾجٚءت يهع ؿٚئؿ افهقمًٜ يف يقمًٚ  ـٚن

 يًْل مٚ أمل، صاليت أمل، صاليت رب يٚ: ؿٌِف يف يَقل يَقل، مٚ ظِٔٓٚ، يرد مٚ

 مـ ـثر ُذاه ٕمف افٌٚب يٍتح أجؾ مـ افهالة يَىع جيقز أنف خٚضره ظذ ؽِٛ

 وإٓ بٚحلؼ أوٓدهؿ ظذ خَِٓؿ بٔىِع افزمٚن خرآ امٓٚت خٚصٜ إمٓٚت

 ادقمًٚت، وجقه يريؽ حتك ئّتؽ ٓ اهلل جريٟ يٚ: ؿٚفٝ ظِٔف دظٝ بٚفٌٚضؾ؟

 .شٌَٝ افذي افَهٜ مٚ مٚذا؟ وؿدر دظٚءهٚ أجٚب اهلل

 أيب افرجؾ وذاك أؾًؾ مٚذا أمل صاليت ريب يٚ: يَقل افهالة يف ـٚن: افنٚهد

 .افهٌٚح ؿٌؾ ادًٚء مـ وأوٓدي وأمل
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 ابتٌٚء ذفؽ ؾًِٝ أين تًِؿ ـْٝ إن مهللا: ـالمف ضًًٌٚ  افرجؾ هذا يَقل

 رأوا حتك ؿِٔالً  يًْل افهخرة ؾٕٚزاحٝ افًامء، مْٓٚ ٕرى ؾرجٜ ظْٚ ؾٍرج مروٚتؽ

 .افْقر

 .ادًجزة تُّؾ حتك اخلروج يًتىًٔقن ٓ فُـ

 هذا ٓ اشتٖجرت، ـْٝ أنْل تًِؿ ـْٝ إن مهللا: ؾَٚل افثٚين افرجؾ ؿٚم

 .افثٚفٞ

 حيٛ مٚ ـٖصد أحٌٌتٓٚ ظؿ ابْٜ ل ـٚن أنف تًِؿ ـْٝ إن مهللا»: يَقل افثٚين

 .شديْٚر بامئٜ آتٔٓٚ حتك ؾٖبٝ ًٍٕٓٚ مْٓٚ ؾىٌِٝ افًْٚء افرجٚل

 دائامً  وهق افًْغ مـ شْٜ يف اتٍؼ أنف إخرى افهحٔحٜ افروايٚت بًض يف

 وؿحط جذب شْٜ أصٚبتٓؿ حتك حدة أهنٚ يٌدوا تٖبك وهل يراودهٚ وراهٚ يرـض

ة ؾٚوىرت  ديْٚر، مٚئٜ هلٚ مجًٝ حتك ؾتًٌٝ: ؿٚل ديْٚر، مٚئٜ مْف وضٌِٝ ادرأ

 تٍتح وٓ اهلل اتؼ اهلل ظٌد يٚ: ؿٚفٝ رجِٔٓٚ بغ وؿًٝ ؾِام»: ؿٚل حٚهلٚ شِّٝ

 .شظْٓٚ ؾَّٝ بحَف إٓ اخلٚتؿ

 جيٚهد ظؿ ضقيِٜ مدة فف صٚر افع فِثّرة وصؾ: أوًٓ  هْٚ اجلٓٚد بَك صقؾقا 

 .ظِٔف تًتًص وهل ؾٔٓٚ

 ًٚ  بٚػ مٚ هذا ـؾ ديْٚر، مٚئٜ وتًٛ بجٓد هلٚ ؿدم أن بًد إٓ فف خوًٝ مٚ: وثٕٚٔ

 ـْٝ إن مهللا»: ؿٚل افديْٚر، احٚئٜ هلٚ وترـٝ ظْٓٚ ؿّٝ: ؿٚل بٚهلل ذـرتف ؾِام بف،

ًٚ  افهخرة ؾٕٚزاحٝ ؾرجٜ ظْٚ ؾٍرج مروٚتؽ ابتٌٚء ذفؽ ؾًِٝ أين تًِؿ  ؿِٔاًل، صٔئ

 ؾرق ظذ أجراً  اشتٖجرت ـْٝ أنْل تًِؿ ـْٝ إن مهللا: ؾَٚل افثٚفٞ افرجؾ ؾَٚم

 ظِّف ؿٙ ؾِام أرز مـ ؾرق ظذ أجراً  اشتٖجرت» رز ـِٔف: يًْل افٍرق شأرز مـ

 فف كؾس إجر اشتَؾ أنف تٌغ ثٕٜٚٔ روايٚت يف شظْف ؾرؽٛ ؾرؿف ظِٔف ظروٝ

 هذا افرز شأزرظف أزل ؾِؿ»: افًّؾ صٚحٛ إرض صٚحٛ ؿٚل وراح، إجر

 مجع يزرع بَك شْٜ ـؿ تهقروا ورظٚء بَراً  مْف مجًٝ حتك أزرظف أزل ؾِؿ افَِٔؾ
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 افٌْؿ إير: ؿٚل حَل أظىْل ؾالن يٚ: ل ؾَٚل جٚءين ثؿ... .وبَر ؽْؿ افرز هذا مـ

 أرز مـ ؾرق ظْدك ل إٕام يب تًتٓزئ وٓ اهلل اتؼ ؾالن يٚ: ؿٚل ؾخذهٚ اذهٛ وافٌَر

 ـْٝ ؾ٘ن واشتٚؿٓٚ، ؾذهٛ: ؿٚل افٍرق ذاك مـ افٌَر تِؽ ؾٕ٘ام وخذهٚ اذهٛ: ؿٚل

 بَل مٚ ظْٓؿ اهلل ؾٍرج بَل مٚ ظْٚ ؾٍرج مروٚتؽ ابتٌٚء ذفؽ ؾًِٝ أين تًِؿ مهللا

 .يتّنقن وخرجقا 

 رشقل ظـ ومًِؿ افٌخٚري يف حديٞ [خٔٚفٜٔ] ؿهٜ مش صحٔح حديٞ هذا

ئِٔٔٚت مـ ؿهٜ ومش ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   شِىٚن، مـ هبٚ اهلل أنزل ومٚ تًًّقهٚ، افتل اإلها

ـْ ﴿: تًٚػ ؿقفف يف ؿِْٚ ْؾ  اّلَلَ  َيَتِؼ  َوَم ًَ ـْ  َوَيْرُزْؿفُ * خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ ُٞ  ِم  ٓ َحْٔ

 ُٛ
ًِ َت  [.1، 2:افىالق﴾ ]حَيْ

 ٓ ادخرج بًٔد ادًِؿ افِغ وظْد افندة ظْد حٚ ـٔػ فِّخرج، صقرة هذه

ـْ  َوَيْرُزْؿفُ ﴿: ؿٚل ثؿ أبدًا، ذفؽ ظذ يَدر ُٞ  ِم ُٛ  ٓ َحْٔ
ًِ َت  [.1:افىالق﴾ ]حَيْ

 افًالم ظِٔف افرشقل هبٚ حدث افذي افهحٔحٜ افَهص بًض ظْدٕٚ يف ـامن

 ٓ حٔٞ مـ ادٗمـ افتَل ظٌده يرزق ربْٚ أن ـٔػ ـّثٚل أجوًٚ  وتهِح افهحٚبٜ

 يف شإرض مـ ؾالة يف يّق ؿٌُِؿ ممـ رجؾ بْٔام»: افًالم ظِٔف ؿٚل حيتًٛ،

ًٚ  شّع إذ» افهحراء  بـ أمحد شؾالن أرض اشؼ: افًحٚب يَقل افًحٚب مـ صقت

 أي يف وٓ بٚفقٕٚت يف وٓ ضٔٚرات يف ٓ يًّع ٓ افًامء مـ صقت مثالً  اهلل ظٌد

 وإذ بًتٚن إػ وصؾ حتك وافًحٚب ؾّنك مًغ اجتٚه يف اجتف بٚفًحٚب وإذا رء،

 . منحقٕٜ يٍرغ بٚفًحٚب

 خٚضٌف وفًِف ظِٔف شِؿ إرض يف يًّؾ رجؾ فَل افًٌتٚن هذا ظذ ادىر مـ

 يف شًّٝ أنٚ فف ؿٚل ظرؾٝ ـٔػ ؽريٛ رجؾ أنٝ افرجؾ ذاك تًجٛ بٚشّف

 أنؽ ؾًرؾٝ إرض ظذ احٚء مـ منحقٕٜ افًحٚب ؾرغ ؾِام وـذا ـذا افًحٚب

 أنٚ افهٚحلغ صٖن: ؿٚل اهلل؟ مـ افُرامٜ هذه ِٕٝ ؾٌام بذاك، ادَهقد هق أنٝ

 مْٓٚ واحلهٔد وأحهدهٚ أخدمٓٚ إرض ظْدي أنٚ فُـ أدري، ٓ ظٚدي رجؾ
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 وظٔٚل، ٍٕز ظذ أنٍَف وثِٞ إرض، إػ أظٔده ثِٞ: أثالث ثالث أجًِف

 ربْٚ ـٔػ ؾٕٚير هذا، هق: فف ؿٚل وإخقاين، جراين ظذ بف أتهدق افثٚفٞ وافثِٞ

 خيص هذه افُرامٜ شُٔرمف ربْٚ أن بٚفف يف مش إرض يف يًّؾ فًٌد افًامء شخر

ـْ  َوَيْرُزْؿفُ ﴿ تًٚػ ؿقفف مهداق هذا بٖروف، افًحٚب ُٞ  ِم ُٛ  ٓ َحْٔ
ًِ َت ﴾ حَيْ

 [.1:افىالق]

  (.: ..: .27/  6/  وافْقر اهلدى)

 التدخني حْؿ

 حُؿ ٕٚحٜٔ مـ افًقام وشط يف وخٚصٜ اجلدل ـثر بٚفًٌْٜ صٔخْٚ يٚ :مداخِٜ

 بًٔف؟ وحُؿ زراظتف وحُؿ مُروه، أم حرام هق هؾ افدخٚن

 بغ يٍرق ٓ ؾٚفؼع ؾٔٓٚ، احلُؿ مًرؾٜ جيٛ مًٖخٜ هذه ًٕؿ، أي :افنٔخ

 أـثر احلنٔش فير مْتٌٓغ افْٚس فُـ ادخدر، احلنٔش وزراظٜ افدخٚن زراظٜ

 رضره يف افدخٚن ؾٚق ربام بؾ واحد، حُؿ يف مهٚ وإٓ افدخٚن، فير إتٌٚهٓؿ مـ

 .احلنٔش

 افًِؿ ضرق تًٔر بًٌٛ افْٚس ظٚمٜ حتك افْٚس ـؾ فدى مًِقمًٚ  أصٌح: أوًٓ 

 صٚر حٔٞ واجلرائد وادجالت ذفؽ وٕحق وافتٍِٚز اإلذاظٜ مـ افقشٚئؾ وهق

 ـام واإلشالم افدخٚن، هق افنضٚن اخلٌٔٞ ادرض أشٌٚب أؿقى مـ أن مًِقمًٚ 

ًٚ  ترك مٚ ًِٕؿ ًٚ  وبْٔف إٓ صٔئ  ٓ»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل وؿد رء، فُؾ تٌٕٔٚ

ر وٓ رضر  ٓ: ـِّتغ افًالم، ظِٔف افرشقل ـِؿ جقامع مـ احلديٞ هذا شرضا

ر وٓ رضر  .رضا

ر، ٓ مًْك ومٚ رضر ٓ: مًْك مٚ ًٚ  تتًٚضك أن جيقز ٓ: أي رضر ٓ رضا  صٔئ

ر وٓ ًٍٕؽ، يف بف تي ًٚ  تتًٚضك أن فؽ جيقز ٓ رضا  افير ؽرك، يف بف تي صٔئ

ر افٍْس يف  وهق رضريـ، مجع افدخٚن افيريـ، مجع افدخٚن افٌر، يف واإلرضا
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 اخلّر يؼب حٚ افًُر ٕنف حٚذا؟ اخلّر، مـ أصد رضره يُقن ؿد احلٔثٜٔ هذه مـ

: وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل وـام وجؾ، ظز اهلل ظل أنف ئٍُف حٚفف يي صؽ بال

 زوجتف إػ أذاه مـ رء يهؾ مٚ افنٚرب يؼب حٚ فُـ شوثـ ـًٚبد اخلّر مدمـ»

 اخلّر يؼب حٚ اخلّر صٚرب افدخٚن، بًُس إفخ،. .جًِٔف إػ صديَف إػ ابْف إػ

 افدخٚن يؼب حٚ فُـ ذبف، افذي بٚخلّر يتير مٚ فِخّر، بؼبف يرتي مٚ جٚره

 .بٚفدخٚن جرإف يي

ر، وٓ رضر ٓ: ؿٚل افرشقل أن: ؿِْٚ  أحد ٓ هذا صٚربف يف افدخٚن ورضر رضا

 افنٚرب هذا ـقٕف فُـ أخريـ، مـ أـثر رضره يًرؾقا  بف ادٌتِغ حتك يُْره

ًٚ  ظرف مٚ هذا ؽره يي فِدخٚن  حٚذا؟ إخرة، إجٚم يف إٓ ضٌٔ

 مٚدة ؾٔف اجلق ويّأل افدخٚن صٚرب يٍْثف افذي افدخٚن هذا خز ؾٔف أن ٕنف

 جقف يف ويدخؾ يًتْنَف يريد حل إًٕٚن ـؾ افذي اهلقاء يتنٌع افتل تغقُافْٔ

 إتَِٝ افيريٜ افًدوى: ؾ٘ذاً  هذا، افدخٚن هبذا يرواتي دخٚن يؼبقا  مٚ افذي

 افًٚم اجلق إػ مْف وأخرج جٜٓ مـ جقؾف إػ افدخٚن أدخؾ افذي افنٚرب مـ

 ضٌل رضر هذا رئتٓؿ، يف بٚفدخٚن هٗٓء يتير أخريـ إػ افدخٚن هذا وإتَؾ

ًٚ، اـتنػ  مـ يتيرون ٓ افدخٚن يؼبقن ٓ افذيـ أن يُْر ٓ مـ وفُـ حديث

ًٚ، ييهؿ هذا أن يًرؾقا  مٚ بدون رائحتف  ذب مـ ظٚؾٚه ربْٚ واحد ؾٔف مٚ داخِٔ

 ٕحـ افدخٚن، صٚرب جٌْف جِس إذا يتوٚيؼ بؾ يؼب، حٚ يتوٚيؼ إٓ افدخٚن

 ـِف ؾٌدٕف رائحتف، مـ ٕهع وٕحـ ٍْٕجر ُٕٚد واحد يٖتْٔٚ ـز أ اهلل ادًٚجد ٕدخؾ

 .هذه اخلٌٔثٜ دخٚن رحيٜ

 وٓ ًٍٕف يف رضر ٓ: بًَّٔف احلديٞ  ؾنِّف أخريـ إػ متًدي رضره: إذاً 

 .ؽره ورض ًٍٕف رض ؽره، يف رضر

 أحِف، اهلل ٕن حٚذا؟ ـِْٚ، يٖـِف؟ مٚ أحد يف وافٌهؾ افثقم يًتز، دـ ظزة هْٚ

ًٚ  بؾ  ـًالج تًتًّؾ مٚدة مْٓام يًتخِص وافٌهؾ افثقم أن مًروف أن، ضٌٔ

 افثقم رائحٜ فُـ أحِف، وجؾ ظز ربْٚ ؾِذفؽ برصٚمٚت، يف إمراض فًٌض
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 مـ: افًالم ظِٔف ؿٚل مٚذا افُرُّيٜ ورائحتٓام افٌدٕٜٔ ؾٚئدهتؿ مع ـرُّيٜ، وافٌهؾ

 بْق مْف يتٖذى ممٚ تتٖذى ادالئُٜ ؾ٘ن مهالٕٚ، يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ افنجرة هذه مـ أـؾ

 يْجق وٓ وافٍٚئدة اخلر ؾٔٓام افذي وافثقم افٌهؾ افٍرق إير وافثقم، افٌهؾ شآدم

 ظِٔف افرشقل افُرُّيٜ افرائحٜ بّجرد حالل، ٕنف أـِف، مـ ضٚفح وٓ صٚفح ٓ

 حيت إذا ٕنؽ افهالة: حوقر ؿٌؾ وافٌهؾ افثقم تٖـؾ أن إيٚك: يَقل افًالم

 ادالئُٜ أجوًٚ  شتي جًْؽ، بْل تي ؾَط فٔس وافٌهؾ افثقم آـؾ وأنٝ ادًجد

 يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ افنجرة هذه مـ أـؾ  مـ ادًجد، يف احلوقر ينٚرـقن افذيـ

 ظـ وصح وافٌهؾ، افثقم هذا شآدم بْق مْف يتٖذى ممٚ تتٖذى ادالئُٜ ٘نؾ مهالٕٚ،

 رائحٜ واحد مـ ؾنؿ ادديْٜ يف افرشقل مًجد ادًجد يقمًٚ  دخؾ أنف  ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 إػ افىريؼ إػ فٔس ب٘خراجف أمر ادَزة، إػ افٌَٔع إػ ب٘خراجف ؾٖمر وافٌهؾ، افثقم

ًٚ  ينر وافًالم افهالة ظِٔف ـٖنف ادَزة،  ادًجد حيي افذي ادًِؿ هذا أن ظِّٔ

 أخرجقه إحٔٚء، بغ ئًش أن بف ئِؼ ٓ افُرُّيٜ افرائحٜ ذات افٌَِٜ هذه أـؾ وؿد

 افًالم ظِٔف افرشقل ؾِق افْٚؾًغ، وافٌهؾ افثقم: وَٕقل ٕرجع وهذا ادَٚبر، إػ

 ؿٚل ممٚ أـثر يَقل ـٚن شَٔقل؟ مٚذا هق زمٕٚف يف افدخٚن ـٚن أو زمْٕٚٚ، يف ـٚن

 صٚبف ومٚ وظك وأـؾ ضًٚم خر ؾٔف وافٌهؾ افثقم ٕن وافٌهؾ، فِثقم بٚفًٌْٜ

 هذا اخلٌٔٞ افداء مْف جدًا، ؾخٌٔٞ افدخٚن أمٚ إدويٜ، بًض واشتخراج ذفؽ،

 ًٍٕف يف رضره بًديـ ؽره، يي و ًٍٕف يي افدخٚن يؼب افذي: ؾ٘ذاً  افنضٚن،

ًٚ  ـٚن مٓام مًِامً  أن فق ٕنف مٚفف، يف وأجوًٚ  صحتف، يف ؾَط واؿػ فٔس  ظْده ؽْٔ

 اؾروف مِٔقٕر ـِف، افٌؼ خيٚفػ: يًْل افذوق مـ ٕقع يًْل ظْده خٚص مذاق

 يًُّٓٚ افُزيٝ وينًؾ افِرات اخلّس هذه يٖخذ ـٔػ، ئُػ تًٌف افذوق

 هذا، ادْير ظذ ئُػ هذا مُٔػ؟ مٚذا ظذ مُٔػ، ُمنش ـٔػ ئُػ، هُذا

 مٚ افًّؾ، هذا جيقز هٗٓء، اخلًّٚت مـ بٚداليغ مِٔٚن صْدوؿف هذا، ييه مٚذا

 .جيقز: يَقل أحد

 افديْٚر أو افِرة أخذ فق ؿِْٚ ٕحـ يًّؾ، مٚذا شٔجٚرة يؼب افذي إػ إيروا
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 أوٚع فُـ أبدًا، أذى أصٚبف مٚ هُذا وأصًِف ديْٚر افْهػ أو افقاحد إردين

 ؿٔؾ ظـ هنك» شِؿ و ظِٔف اهلل صذ افٌْل أن افهحٔح احلديٞ يف جٚء وؿد احٚل،

 أو افديْٚر افْهػ هذا حيرق أنف ئُػ ؾٓذا شاحٚل وإوٚظٜ افًٗال، وـثرة وؿٚل،

 افًجٚرة مثؾ يٍِٓٚ هُذا حيرؿٓٚ ٓ دخٚن يؼب ؾٚفذي ذفؽ، مـ أـثر أو افديْٚر

 ذ؟ أُّيام ومهٓٚ حرؿٓٚ أم وـٔػ هُذا حرؿٓٚ افذي هذا ذ أُّيام ترى يٚ ويؼهبٚ

 أنٝ؟ مٚذا أبق أشتٚذ يٚ أنٝ ؿع

 .أمحد أبق :مداخِٜ

ًٚ، أمحد أبق هق هلل، احلّد ،أمحد أبق :افنٔخ  افذي أم حرؿٓٚ، افذي ذ أُّيام أجو

 أجوًٚ  بٚفدخٚن، بًٍْف يي ٓ يؤع هذا: ؾ٘ذاً  مهٓٚ، افذي. دخٚهنٚ ومص حرؿٓٚ

ًٚ  ـٚن وفق مٚفف يف يي  ديْٚر يقم ـؾ يكؾقا  ٕٚس ؾٔف بٚفؽ ؾام ؽْل،: فؽ أؿقل ؽْٔ

 بّحهقر افير فٔس: إذاً  ؿِٝ، أنٝ مثِام واضٍٚل ظٔٚل وظْده أـثر، وربام

 أخٌٞ خٌٔٞ افدخٚن أخريـ، افْٚس إيذاء ؽر احٚل، يف أجوًٚ  ُمهقر بٚفٍْس،

 يُتنػ مٚ ؿٌؾ ؿديامً  أحدهؿ فذفؽ احلنٔش، ذب مـ وأخٌٞ اخلّر، ذب مـ

 ؿٚل؟ مٚذا افدخٚن رضر

 : ؿٚل مْٓؿ، اهلل صٚء إن وأنٝ يٍّٓقا  افًِؿ ضٌِٜ ؾَٓٚء ـالم هذا: ؿٚل

صــــــــــــؾ ًٚ  ؾٔــــــــــــف ٕا حـــــــــــٜـ ذظــــــــــــ  اإلٚب

 

ـــــــــــــــــل  ًٚ  ظْـــــــــــــــــف وافْٓ حــــــــــــــــٜـ مىَِـــــــــــــــــ  ؿٌٚ

ء  ؿ خـــــــــــالف وجــــــــــٚـ  ضقيـــــــــــؾ ظـــــــــــْٓ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ؾ وادًّت هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔـ  افٍت

ن إن  َـــــــــــؾ يٗذيـــــــــــف ـــــــــــٚـ  بـــــــــــدن أو ًب

 

ن أو   ـافـــــــــــــــــــــــــــــــــّث إػ رضر ذا ــــــــــــــــــــــــــــــــٚـ

امفف ؾٔحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم   وإٓ اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــًت

 

ٚئز   وحــــــــــــــــــــــــــؾ ذظْـــــــــــــــــــــــــٚـ يف ؾجــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ  ر وُف ـــــــــــــٚـ ــــــــــــــف اإلـث  مِٓــــــــــــــل مْ

 

ـــــــــــــــــــل ظْـــــــــــــــــــف افُريـــــــــــــــــــف ورحيـــــــــــــــــــف   مْٓ

دهؿ  د ؾٔـــــــــف جٓــــــــٚـ  اهلـــــــــقى يف جٓــــــــٚـ

 

قهتؿ  ؿ شــــــــــــُـ  شـــــــــــــقى ظْـــــــــــــف وهنـــــــــــــٓٔ

ًٚ  أؽــــــــــرى ربــــــــــام بــــــــــؾ  قؾًٚ  ؾتــــــــــ  منـــــــــٌـ

 

قن ربفـبنـــــــــــــــــ   روفـادهــــــــــــــــــ واشـــــــــــــــــٓت

 



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افتدخغ وأحُٚمف 

 

677 

ــــــــــــــــــٜـ ٚي ـــــــــــــــــــالم وؽ  أنـــــــــــــــــــف ؾٔـــــــــــــــــــف اُف

 

ت مـــــــــــــــ   ـِــــــــــــــف حــــــــــــــؾ وهــــــــــــــق افٌْـــــــــــــٚـ

ــــــــــــــــــــدان رـيوــــــــــــــــــــ افــــــــــــــــــــذي إٓ  ٕب  ٚب

 

ـــــــــــــــــك أو  ين لءـصـــــــــــــــــ ؾـــــــــــــــــذاك افْٓ  ثــــــــــــــــٚـ

  -افًزة هْٚ– اهلل أخز ؿد 

 ادهــــــــــــىٍك ثــــــــــــؿ اهلل أخــــــــــــز ؿــــــــــــد

 

ٖنـــــــــــــــــــــــف افًًــــــــــــــــــــــــؾ ظــــــــــــــــــــــــ  ٚ ب  صـــــــــــــــــــــــٍـ

دحّقم رـيوـــــــــــــــــ أنـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــع   بــــــــــــــــٚـ

 

ذي وحرمـــــــــــــٜـ   ادًِــــــــــــــقم مـــــــــــــــ ادـــــــــــــٗـ

 حرارة ظذ حرارة زدت ظًؾ وأظىٔتف وأتٔٝ مًف، احلرارة منتدة واحد إذا 

 ؾٓق بٚفْٚس يي افذي اخلٌٔٞ هذا بٚفؽ ؾام فِْٚس، صٍٚء ؾٔف ظًؾ أنف مع تيه،

 .إصُٚل بدون حرام

 ٕنف أبدًا، يُّـ ٓ وجؾ، ظز اهلل يذـروا أن يُّـ ٓ افدخٚن صٚريب أراؿٛ أنٚ

 رء صٚر هذا افْقـٔتغ وؿٝ، ظْده مٚ بٚفدخٚن يؤًف؟ بامذا افٍراغ افقؿٝ

 ؿقفف ظِٔٓؿ يهدق افدخٚن بؼب ادٌتِغ هٗٓء جتد ٓ وفذفؽ بدٕف، يف أشٚد

ـَ ﴿: افَرآن يف تًٚػ ثًِرا  اّلَلَ  َوافَذاـِِري  هذا جتد، ٓ[ 16:إحزاب﴾ ]َوافَذاـَِراِت  ـَ

ر هذه مـ واحد ؾير دخٚن،اف ذب آثٚر مـ  ؾام افدخٚن، حتريؿ يف يٍُل إرضا

ر مجع وؿد بٚفؽ  .خِهٝ أنٚ أن ظْدك، افذي هٚت أن ـِٓٚ، إرضا

 .ظِٔف افْٚس تًِؿ :مداخِٜ

 إن أبدًا، افنٔىٚن ؽر مٚ ؽره، مٚ افنٔىٚن هق افنٔىٚن، ؽر مٚ هذا :افنٔخ

 .مٌغ ظدو فإلًٕٚن افنٔىٚن

 .زرظف مغ أظرف أريد :مداخِٜ

 بؾ شقاء، وجِٓؽ زرظف بّـ مًرؾتؽ ظِٔؽ يرى اهلل أمحد أبق يٚ :افنٔخ

 صٔٚضغ مـ صٔىٚن واحد تًرف، أن ئٍدك مٚ بف، ظِّؽ مـ أحًـ جِٓؽ فًؾ

 هتٔئتف تًٌٔٔف حهده زرظف حرام هذا أن تًرف أنؽ ادٓؿ اجلـ أو اإلٕس

 .ادًِّغ ظذ ُمرمٜ مَدمٚت هذه ـؾ ذبف بًديـ إفخ،..شجٚئر
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 :ؾرظغ فف شٗال :مداخِٜ

 افذي: افثٚين واحدة، هذه افدخٚن، حتريؿ يف افَرآن مـ دفٔؾ ؾٔف مٚ: يَقفقن

ِٔش ضقيِٜ ؾسة مـ افدخٚن يزرع ًَ  ؟..يٖـؾ أجـ ـم أوٓده وُي

 .هُذا يَقل مًِؿ هذا مًُغ، مًُغ، :افنٔخ

 .يَقفقن هُذا :مداخِٜ

 يف ٕص ؾٔف مٚ أنف يَقل مـ ؿقل أمٚ يًٚفٟ، أن جيٛ مريض احلََٜٔ هذا :افنٔخ

 يٌٌْل يتًِؿ ؿٌؾ مٚ وإذا يًِؿ أن يٌٌْل جٓؾ ؾٓذا افدخٚن حتريؿ يف افُريؿ افَرآن

 حٚذا؟ وجؾ، ظز اهلل ظْد ؾحًٚبف يٗدب مـ ؾٔف مٚ وإذا يٗدب، أن

ًٚ  فٔس اإلشالم ٕنف ٕ  يٗمـ ومل بٚفَرآن آمـ ؾّـ وشْٜ، ؿرآن اإلشالم ؾَط، ؿرآ

ؿُ  َوَمٚ﴿: يَقل وجؾ ظز اهلل ٕن مًِاًم، ؾِٔس بٚفًْٜ ـُ ؿْ  َوَمٚ َؾُخُذوهُ  افَرُشقُل  آَتٚ ـُ  هَنَٚ

قا  َظْْفُ  ُٓ َْٕت رَ  إَِفَْٔؽ  َوَأنَزْفَْٚ﴿: ويَقل[ 7:احلؼ]﴾ َؾٚ ـْ ؿْ  ُِٕزَل  َمٚ فَِِْٚسِ  فُِتٌَِغَ  افِذ ِٓ ﴾ إَِفْٔ

 فـ أمريـ ؾُٔؿ ترـٝ»: افًالم ظِٔف ؿقفف ذفؽ ومـ ويَقل، ويَقل[ 11:افْحؾ]

 حيرم افَرآن يف فٔس شوشْتل اهلل ـتٚب اثْغ، واحد فٔس هبام ُتًُتؿ إن مٚ توِقا 

 حٚ بًده، فف ؿٌؾ ٓ بٚب ظِٔف يٍتح بجِٓف ؾٓذا افًْٛ، مـ حيرم مٚ افروٚع مـ

 زمـ يف ظجقز ٓمرأة وؿًٝ بَهٜ يذـرين هذا بٚفَرآن، ُمرم فٔس هذا: فؽ يَقل

: فف ؿٚفٝ ظْف، بٌِٓٚ بام مٓتّٜ إفٔف جٚءت ظْف، تًٚػ اهلل ريض مًًقد بـ اهلل ظٌد

 ًٕؿ،: ؿٚل احلديٞ؟ إفخ.. وادتّْهٚت افْٚمهٚت اهلل فًـ : تَقل افذي أنٝ

 تَقفف؟ افذي هذا ؾٔف أجد ؾِؿ اهلل ـتٚب ؿرأت أنٚ هذا، فؽ أجـ مـ: ؿٚفٝ

 ؾام ؿرأتف ؿد: ؿٚفٝ فقجدتٔف، ؿرأتٔف ـْٝ إن: هلٚ ؿٚل رؤٜ، ٍٕس بُؾ هلٚ ؿٚل

ؿُ  َوَمٚ﴿: وتًٚػ تٌٚرك اهلل ؿقل تَرأي أخؿ: هلٚ ؿٚل وجدتف، ـُ  َوَمٚ َؾُخُذوهُ  افَرُشقُل  آَتٚ

ؿْ  ـُ قا  َظْْفُ  هَنَٚ ُٓ َْٕت  رشقل شًّٝ ؾَد: ؿٚل ؿرأتف، ؾَد هذا أمٚ: ؿٚفٝ ؟[7:احلؼ﴾ ]َؾٚ

 وادًتقصامت، وافقاصامت وادتّْهٚت، افْٚمهٚت اهلل فًـ»: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 فٔس: ؾ٘ذاً  شفِحًـ اهلل خلِؼ ادٌرات وافٍٚجلٚت وادًتقصالت، وافقاصالت



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افتدخغ وأحُٚمف 

 

679 

 ؾنه افَرآن ٕن افَرآن، يف مقجقد يُقن رضوري اإلشالم يف مقجقد رء ـؾ

 رـًتغ، افٍجر صالة صِقات، مخس افٔقم يف ٕهع ٕحـ أن الم،افً ظِٔف افٌْل

ًٚ، أربًًٚ  وافًنٚء وافًك افيٓر  بًديـ ثالثٜ، أوؿٚت أربًٜ ظـ صذت ادٌرب أربً

 افَرآن، يف مقجقدة فًٔٝ افَرآن؟ يف مقجقدة افتٍٚصٔؾ أجـ ،جٓر ؾٔف ه يف

 .افَرآن يف مذـقر فٔس افدخٚن هذا أن: يَقل افذي جٚهؾ هذا فذفؽ

 وئًش وجده، أبقه مـ افزراظٜ ورث هذا أخل يٚ أن: وهل افثٕٜٚٔ افْٚحٜٔ أمٚ

 يًِؿ ٓ هذا ٕن أصد، أو إول مثؾ جٚهؾ أجوًٚ  ؾٓذا إفخ،. .وأوٓده أضٍٚفف ظٔٚفف

ـْ ﴿ :مقجقد افَرآن يف هذا أمٚ افَرآن، يف ٕص رأى مٚ أنف ظذره ذفؽ تًٚػ، ؿقفف  َوَم

ْؾ  اّلَلَ  َيَتِؼ  ًَ ـْ  َوَيْرُزْؿفُ * خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ ُٞ  ِم ُٛ  ٓ َحْٔ
ًِ َت  ملسو هيلع هللا ىلص وافٌْل[ 1، 2:افىالق﴾ ]حَيْ

ًٚ  ترك مـ»: يَقل  بحٚجٜ افٔقم ادًِّغ أن أظتَد ؾٖنٚ شمْف خراً  اهلل ظقوف هلل صٔئ

 تَقيتف إػ بحٚجٜ ؾٓؿ إيامن هْٚك ؾٔف ـٚن وإذا أوًٓ، ورشقفف بٚهلل إيامهنؿ جتديد إػ

،ًٚ  يزرع أن اهلل مًٚيص ومـ اهلل، مًٚيص ظـ وآبتًٚد اهلل بىٚظٜ تُقن وتَقيتف ثٕٚٔ

 ًٚ  فًـ: ؿٚل افًالم ظِٔف وافرشقل افٌٚيٜ، حُؿ هلٚ افقشِٜٔ ٕن بف، افْٚس يي صٔئ

 وظٚسهٚ ومًتَٔٓٚ شٚؿٔٓٚ وبًديـ صٚرهبٚ، أوهلؿ: ظؼة اخلّرة يف اهلل

 افٍالحغ: أنتؿ تَقفقن ـام أؿقل وٓ إظْٚب، ظرائش ظْده رجؾ ومًتكهٚ،

 أحدـؿ يًّغ ٓ»: يَقل ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن ـروم، تَقفقا  جيقز مٚ ـروم، ظْده

ًٚ، افًْٛ  ظرائش أو احلٌِٜ احلٌِٜ: فَٔؾ وفُـ ادٗمـ، افرجؾ ؿِٛ افُرم ؾٕ٘ام ـرم

 أو افٔٓقدي جٚء افُرم، أؿقل وٓ إظْٚب ظرائش ظْده ؾرجؾ ،شإظْٚب

ين  ؾ٘ذا بٚهض، وبثّـ افًْٛ، مـ أنتجف مٚ ـؾ ظْده مـ ينسي يريد اخلْزير افْكا

 مًِقن هق ويًكه افًْٛ يٖخذ يريد زبقن هذا أن هذه افًرائش صٚحٛ ظرف

ُٕقا ﴿: تًٚػ ؿٚل ٕنف حٚذا؟ مثِف، َٚو ًَ َقى اْفِزِ  َظَذ  َوَت َْ ُٕقا  َوٓ َوافَت َٚو ًَ  اإِلْثؿِ  َظَذ  َت

ْدَوانِ  ًُ  .افًٚدغ رب هلل واحلّد. ـٍٚيٜ افَدر وهبذا[ 2:احٚئدة﴾ ]َواْف

 ( 00 : 07: 21/   197/  وافْقر اهلدى) 
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 التدخني حْؿ

 يف اهلل أحِف مٚ وجؾ، ظز اهلل مـ هق واحلرام احلالل أن ًِٕؿ ٕحـ :مداخِٜ

 ملسو هيلع هللا ىلص رشقفف فًٚن أو ـتٚبف يف اهلل حرمف ومٚ ،ملسو هيلع هللا ىلص ُمّد رشقفف فًٚن ظذ أو ـتٚبف

 .ؾٔؽ اهلل بٚرك ذفؽ، ظذ وافدفٔؾ هْٚ افدخٚن حُؿ ثؿ حرام، ؾٓق

 بًدمٚ وفٔس افًْغ ظؼات مـ ٕنؽ ٓ ٕحـ! شَىٝ اخلٌر ظذ :افنٔخ

ر ظـ افٔقم يَقفقن ـام وادرئٜٔ ادًّقظٜ اإلذاظٚت يف أذيع  مـ وأنف افدخٚن أرضا

 ذب بٖن افَديؿ مْذ مًِقمًٚ  ـٚن ؾَد افنضٚن، اخلٌٔٞ فِّرض افَقيٜ إشٌٚب

 فُؾ بٚفًٌْٜ مَىقظًٚ  افير هذا بًوٓؿ ظْد يُـ مل وفُـ بٕٚبدان يي افدخٚن

 ٓ وافًٌض يتير افًٌض يُّـ أن ييـ ؾُٚن افدخٚن ذب يدمْقن افذيـ

 افتل بٚحٚدة افدخٚن أن جدال وٓ ؾٔٓٚ مراء ٓ ضٌٜٔ حََٜٔ أصٌح أن فُـ يتير

 .بٚفٌدن جداً  مية مٚدة ؾٓل بٚفُْٔقتغ وادًروؾٜ ؾٔف

م ؾٚفدخٚن وفذفؽ  :جٓٚت بثالثٜ حتك أن ممُـ جٓٚت مـ ظْدٕٚ حرا

 تٗذي افتل افُرُّيٜ رائحتف ؾٔٓٚ، إصُٚل ٓ افتل افقاوحٜ وهل: إوػ اجلٜٓ

 افْير فٍٝ مـ افُالم هذا إُتٚم ؿٌؾ بد وٓ افدخٚن ذب مـ يًٚؾْٔٚ أن.. ادٗمْغ

 هذا يدرشقن افذيـ إضٌٚء مـ أو افدخٚن فؼب اددمْغ مـ ـٚن شقاء أحد ٓ أن

 دخٚن هق حٔٞ مـ افدخٚن بٖن: يَقل أن يًتىٔع مْٓؿ أحد ٓ ضٌٜٔ دراشٜ افدخٚن

ًٚ، هذا يَقل أحد ٓ فِهحٜ، مٍٔد  بىٚبع وتىٌع ؾٚئدة أي مـ خال إذ ؾ٘ذاً  إضالؿ

 اشتًامل حيرم افْٚحٜٔ هذه مـ اإليذاء اخلٌٔثٜ افرائحٜ هذه مع واؿسن اخلٌٔثٜ افرائحٜ

 .افدخٚن

 افٌدين: افهحل افير ٕٚحٜٔ مـ وفٔس افرائحٜ ٕٚحٜٔ مـ ؾَط أتُِؿ أنٚ وأن

ًٚ  جيقز ٓ اإليذاء أن افهحٔحٜ افًْٜ مـ ًِٕؿ ٕنْٚ .. افُالم بٖضٔٛ حتك إشالمٔ

 ومقضٖ أمحد اإلمٚم ومًْد داود أيب شْـ بحديٞ صحٔح وهذا افَرآن بتالوة حتك

 ادًجد أهؾ بًض شّع ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن»: اخلدري شًٔد أيب حديٞ مـ مٚفؽ
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 جيٓر ؾال ربف يْٚجل ـُِؿ! افْٚس أُّيٚ يٚ: ؾَٚل افَرآن، بتالوة أصقاهتؿ يرؾًقن

 صقهتؿ برؾع يٗذوا أن ظـ هنٚهؿ: إذاً  شادٗمْغ ؾتٗذوا بٚفَراءة بًض ظذ بًوُؿ

 هٗٓء ينٚرـقن افذيـ هؿ ادٗمْغ؟ هٗٓء مـ ادٗمْغ، ؾتٗذوا اهلل ـالم بتالوة

 أن إمٚ جِقشف، يف ؽٚيٜ فف واحد وـؾ ادًجد يف بٚجلِقس افَرآن بتالوة اجلٚهريـ

ً: اهلل يذـر ٕف بًض مع يدرس أن وإمٚ افذـر، أؾوؾ وذفؽ ها .. ظِؿ.. ؾَف إخقا

 افرشقل ؾْٓٚهؿ بٚجلٓر ؾٔتٖذون بٚفَرآن اجلٚهرون أوئلؽ ظِٔف ؾٔنقش.. حديٞ

 .اإليذاء هذا مثؾ ظـ افًالم ظِٔف

 إيذاء مـ أخىٍف ومـ اإليذاء هذا مثؾ ظـ هنك احلُٔؿ افنٚرع ـٚن ؾ٘ذا

 صقتؽ ترؾع أن جيز مل إيذاء بف اؿسن دام مٚ ذفؽ مع وجؾ ظز اهلل فُالم ب٘شامظٓؿ

 اهلقى ظـ ادتجرد ادًِؿ يُّـ جداً  فىٔػ رء هذا ؿرآن، وجؾ ظز اهلل بُالم

ًٚ  افًِّٜٔ افًهٌٜٔ وظـ أوًٓ   مـ إيذاء إٓ ؾٔف يُـ مل فق هذا افدخٚن بٖن يَْع أن ثٕٚٔ

 رجؾ ويٖتْٔٚ افهػ يف َٕقم حْٔام ٕنْٚ ادهِغ: مـ: أؿقل وٓ اجلٚفًغ مـ حقفف

.. ٕهع وٕحـ يٗذيْٚ ؾٓق افُرُّيٜ، رائحتف مـ افهالة َٕىع ُٕٚد دخٚن ذب

 فرؾع أوئلؽ إيذاء مـ إيذاءً  أصد هذا افهالة، يف وجؾ ظز ربْٚ ْٕٚجل وٕحـ

 .بٚفَرآن افهقت

 وافٌهؾ افثقم ؾـٔ بٚفًٌْٜ فتكح جٚءت افتل إحٚديٞ هذا إػ يوٚف ثؿ

 مْٓام تًتخِص وربام فِجًؿ ؾٚئدة ؾٔٓٚ افتل افٌَقل مـ وافٌهؾ افثقم أن مع

 افهالة ظِٔف ؿٚل ذفؽ مع إدويٜ، بًض يف ادًٚجلٚت بًض يف تدخؾ خالصٚت

 تتٖذى ادالئُٜ ؾ٘ن مهالٕٚ، يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ افنجرة هذه مـ أـؾ مـ»: وافًالم

 بؾ ؾَط ادٗمْغ اإلٕس تٗذي ٓ افُرُّيٜ افرائحٜ: إذاً  شآدم بْق مْف يتٖذى ممٚ

 يف جٚء هذا مـ أـثر فِدخٚن، افنٚربغ بٚل يف خيىر ٓ مٚ وهذا أجوًٚ  وادالئُٜ

 أو افثقم رائحٜ أحدهؿ مـ ؾنؿ يقمًٚ  ادًجد دخؾ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن مًِؿ صحٔح

 افذي هذا أن إػ ينر ـٖنف ادَزة إػ.. افٌَٔع إػ ادًجد مـ ب٘خراجف ؾٖمر افٌهؾ

ٕف يٗذي  مع ئًش أن يًتحؼ وٓ حيؼ ؾال اهلل بٔقت مـ بٔٝ ويف ادًِّغ إخقا
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 .يًٌثقن أجٚن ينًرون وٓ حيًقن ٓ افذيـ إمقات مع ظٚيش افذي إحٔٚء

 بٚفثقم احلالل بٚفىًٚم ادًِّغ يٗذي بّـ اهتؿ افًالم ظِٔف افرشقل ـٚن إذا

 ظِٔف افرشقل يَقل ـٚن ؾامذا ـرُّيٜ رائحٜ ذات ٕهنام ؾَط وادٍٔديـ وافٌهؾ

 رائحٜ ظٚمؾ مٚ بّثؾ إؿؾ ظذ افدخٚن يًٚمؾ أٓ افزمٚن هذا يف ـٚن أنف فق افًالم

 افدخٚن ٕن هذا: يف أصؽ ٓ وأنٚ ذفؽ، مـ بٖـثر افدخٚن شًٔٚمؾ أم وافٌهؾ افثقم

م بٖن إيامْٕٚ مع ؾْحـ وفذفؽ تًِّقن: ـام افهحٜٔ بٚفْٚحٜٔ مي  اهلل حرمف مٚ احلرا

: افْص هذا بّجرد أصٔٚء حتريؿ ظذ َٕتك أن يٌٌْل ٓ وفُـ اهلل أحِف مٚ واحلالل

 ؾٔام تًِّقن ـام مثالً  ؿقاظد ؾْٓٚك حالل،: افْص هذا دجرد حتِٔؾ وظذ حرام،

 ذب مثالً  َٕقل ؾْحـ اإلبٚحٜ، إصٔٚء إصؾ يف إصؾ ادٌٚح احلالل يَٚبؾ

 .تٍهٔالً  يٍهؾ ٕص ظْدٕٚ يُقن أن بحٚجٜ فًْٚ مٌٚح، افنٚي

 ذفؽ ٕحق أو مثاًل، افنٚي ـؼب حالًٓ  أمراً  ٕثٌٝ أن أردٕٚ إذا أنف ؾٚدَهقد

 تٍهٔالً  مٍهؾ ٕص ظْدٕٚ يُقن أن بحٚجٜ فًْٚ افٔقم افًٓد احلديثٜ ادؼوبٚت مـ

 إصٔٚء يف إصؾ.. افَٚظدة يف يدخؾ أنف ئٍُْٚ وفُـ افؼاب هذا إبٚحٜ ظذ

 رضراً  ؾٔٓٚ ٕن مٌَؾ: مـ مًروؾٜ تُـ مل أصٔٚء ظـ افْٓل يف ئٍُْٚ ـذفؽ اإلبٚحٜ،

رًا، ؾٔٓٚ ـٚن إذا وبخٚصٜ  ظِٔف افرشقل ؿًدهٚ افتل افَٚظدة يف يدخؾ ؾْٓٚ إرضا

ر وٓ رضر ٓ»: ادًروف احلديٞ يف افًالم  .شرضا

 ظـ افُريؿ افَرآن يف آيٜ وهْٚك شادٗمْغ ؾتٗذوا»: إًٍٓٚ  ذـره شٌؼ مٚ ـذفؽ

م أن: ؾٚفٌرض ادٗمْغ، إيذاء ًٚ  فُـ اهلل، أحِف مٚ احلالل و اهلل حرمف مٚ احلرا  أحٕٔٚ

 إػ يٗدي بام وإٕام احلالل بٍِظ أو احلرام بٍِظ فٔس وافتحِٔؾ افتحريؿ يُقن

 وفِخّر بؾ ؾَط فِدخٚن فٔس اددمْغ اجلِٜٓ بًض منُِٜ يف وؿًْٚ وإٓ أحدمهٚ،

 اجلِٜٓ: بًض ظذ هذا ينُؾ وؿد حرام، اخلّر أن افَرآن يف ٕص هٚت: فؽ يَقل

 افٍَٔف افًٚمل فُـ حرام، اخلّر ذب أن افَرآن مـ بآجٜ فف يٖيت يَدر أحد فٔس ٕن

 بؾ احلالل، فٍيٜ أو احلرام فٍيٜ ظذ جيّد أن افيوري مـ فٔس إًٍٓٚ  ؿِٝ ـام

 افًٗال بذاك يتًِؼ مٚ هق ـام أخرى ٕهقص مـ احلُّغ أحد ؾٓؿ يف ويتقشع
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 ظز اهلل ٕن افَرآن: يف ٕص هْٚك اخلّر، حتريؿ يف افَرآن يف ٕص يف مٚ: وهق اجلٚهؾ

ٌُقهُ ﴿: يَقل :أوًٓ  وجؾ
 ؾ٘ذاً  اخلّر اجتْٚب وجقب ئٍد هذا[ 90:احٚئدة﴾ ]َؾْٚجَتِْ

 .حرام ؾٓق بًّْك هق

ؿُ  َوَمٚ﴿: افُريؿ افَرآن يف :ثا٘ٗاً  ـُ ؿْ  َوَمٚ َؾُخُذوهُ  افَرُشقُل  آَتٚ ـُ قا  َظْْفُ  هَنَٚ ُٓ َْٕت ﴾ َؾٚ

 [.7:احلؼ]

 ؿٚل وؿد شاهلل حرم مٚ مثؾ اهلل رشقل حرم إٕام أٓ»: ادًروف احلديٞ :ثالثاً  

 .شحرام مخر وـؾ مخر مًُر ـؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 افدخٚن ذب ٕص ظْدٕٚ يُقن أن افيوري مـ فٔس ؾٚفدخٚن: افنٚهد

 .إًٍٓٚ  مْٚ ذـره شٌؼ ـام افًٚمٜ افدٓٓت بًض يف يدخؾ أنف ئٍُْٚ ٓ، حرام،

 افٌٚب ٍٕس مـ ادخدر، إؾٔقن أو ادخدر، احلنٔش بتحريؿ ٕٖيت أجـ مـ وإٓ

 مـ فًٌض بٚفًٌْٜ اجلقاب هذا ينُؾ ؿد ٕنف افدخٚن: ذب بف حرمْٚ افذي

 يف احلديٞ هذا فُـ شحرام مٍس ـؾ»: داود أيب شْـ يف ؾٔجد افًْٜ ـتٛ يَرءون

 ـٚن ًٍٕف يف صدوؿًٚ  ـقٕف مع وهق حقصٛ بـ صٓر اشّف رجؾ ؾٔف وًػ، شْده

 .ذاـرتف يف احلٍظ دء

! أشامئٓٚ أـثر ومٚ افٔقم أـثرهٚ ومٚ ادخدرات مـ إنقاع هذه حتريؿ :فالىاهد

 مع افدخٚن، ذب حتريؿ يف إًٍٓٚ  ؿدمْٚهٚ افتل إدفٜ هذه ظِٔٓٚ فَِوٚء يٍُل ؾٓل

 ادخدرات تِؽ ٕن ادخدرات: تِؽ ظذ افتحريؿ صدة يف يتّٔز افدخٚن أن

 حتك افُرُّيٜ افرائحٜ تِؽ فف فٔس فُـ افٌدن يف افير بٚب مـ يٖيت حتريّٓٚ

 يؼبقن افذيـ هٗٓء حقهلؿ، مـ ٍٕروا ادًجد دخِقا  إذا مْٓؿ فِّهِغ بٚفًٌْٜ

 برائحتٓؿ مٍْرون ؾٓؿ افدخٚن بؼب يٌتِقن افذيـ بْٔام ـذفؽ، فٔس احلنٔش

 بغ ترى حتك ضًٌٔتٓؿ مـ.. حٔٚهتؿ مـ يتجزأ  ٓ جزءً  تهٌح ٕهنٚ افُرُّيٜ:

 أصَر صٚربف أصٌح مْٓؿ افنٚرب ذي.. إصٚبع بغ افدخٚن آثٚر مْٓؿ إصٚبع

 .وهُذا افدخٚن، يؼب مٚ ـثر مـ أشقد وهق
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 .بذفؽ ظِؿ ظذ ؾٖنتؿ افىٌٜٔ افْٚحٜٔ مـ افير تٍٚصٔؾ يف إذاً  دخِْٚ إذا أمٚ

 .افدخٚن حقل أن ادَٚم يْٚشٛ جقاب مـ فديْٚ مٚ هذا

 .صٔخ يٚ خراً  اهلل جزاك :مداخِٜ

 إدفٜ هلل احلّد أذـر ضًًٌٚ  ،..افنٌٚب.. .فًٌض هْٚ إصُٚل صٔخْٚ يف :مداخِٜ

 هؾ: ؿٚل إصًُٚٓ، ضرح أن ؾُٚن افَؤٜ هذه يف صٔخْٚ ؾؤِتُؿ مـ ًتٍٚدةاد

 أنتؿ افتل اإلصُٚٓت ـؾ حرام، أجوًٚ  واحدة صٍىٜ أو حرام واحدة شٔجٚرة ذب

 رصٍٜ يًْل ذب يف وٓ شٔجٚرة ذب يف ٓ ظِْٔٚ ترد ٓ افدخٚن هبٚ حرمتؿ

 .هذا مـ رء أو افدخٚن هذا مـ واحدة

ًٚ  وجدت هؾ: ادتًٚئؾ أو افًٚئؾ هلذا َٕقل ٕحـ :افنٔخ  شٔجٚرة ذب إًٕٕٚ

 ٕحـ افٌحٞ هذا أطـ: فف َٕقل ٕحـ خٔٚل، شٗال يًٖل هق ؾ٘ذاً  افدٕٔٚ؟ يف واحدة

.. هُذا وظّؾ اخلّر يف ويًٌّٓٚ اإلبرة يٖخذ إًٕٚن يف يَقل مٚذا مًُؿ، ؿْٚه ضر

 إبرة: فف ؿِْٚ: افثٕٜٚٔ زدٕٚه وضٌك وجتز تًدى ؾ٘ن أخٚفف مٚ هذا؟ جئز هؾ هذا؟ جيقز

 ..حرام اإلًٕٚن هذا يَقل ؾّتك ؿِٔالً  أمخر

 .افَْىٜ يف :مداخِٜ

 ظِٔف ؿٚل ذفؽ أجؾ مـ دؿًَٔٚ  حداً  حيدد أن يًتىٔع ٓ يَقل؟ متك :افنٔخ

: فف يَٚل خمِهًٚ  ـٚن إذا ؾٓذا شؾٔف يَع أن يقصؽ احلّك حقل حٚم ومـ»: افًالم

 إصُٚل ظـ اجلقاب هق هذا خٔٚفٜٔ، أمقر ظـ تًٖل وٓ واؿًٜٔ أمقر ظـ اشٖل

 .ٓذاـ

 (00 : 00 : 62/ 616/وافْقر اهلدى)

  (00 : 08 : 12/ 616/وافْقر اهلدى)

 التدخني حْؿ

 يُقن وهؾ بًٔف؟ يف احلُؿ هق ومٚ افتدخغ؟ يف اإلشالم حُؿ مٚ :مداخِٜ
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 ذفؽ؟ يف موىر اإلًٕٚن

 موىراً  يُقن أن اخلٌٔٞ افدخٚن هذا بؼب ادٌتِغ بًض يتقهؿ ؿد :افنٔخ

 فألحُٚم يًتجٌٔقن ٓ افذيـ إضٌٚء بًض هْٚك يُقن ؿد أنف وبخٚصٜ ذبف إػ

 شجٚرتغ مثالً  يقم ـؾ تؼب أن بٖس ٓ: ادرى فًٌض ؾَٔقفقن افؼظٜٔ،

 هذه واحلٚفٜ مًذوراً  يُقن أن افدخٚن بؼب ادٌتذ هذا ؾٔتقهؿ. آخره إػ وثالث

 ادٌتِقن بّثِف بف يهٚب ـام إفٔف بٚفًٌْٜ افدخٚن هذا يهٌح ثؿ افدخٚن ذب يف

 بٚإلدمٚن ابتع مٚ ؾ٘ذا افدخٚن، ذب ظذ ؾٔدمـ افُثرة إنقاع مـ بٚدخدرات

 .افدخٚن ذب ظـ يْتٓل أن بُّٚن افهًقبٜ مـ ظِٔف صٚر

. افدخٚن ذب ظذ أوًٓ  موىر صخص هْٚك يُقن أن أتهقر ٓ: َٕقل ؾْحـ

 ًٚ  بٔع ٍٕن أن أردٕٚ إذا: أي افدخٚن، بٔع ظذ موىراً  يُقن أن أوػ بٚب مـ وهق ثٕٚٔ

 ادًِّغ، بف يي مٚ ئٌع أن إػ موىر إًٕٚن هْٚك يُقن أن أتهقر ٓ: أي افدخٚن

 مجًًٔٚ  وفًُِؿ ادًِّغ، ظـ ؾوالً  افٍُٚر بنٓٚدة واحداً  ؿقًٓ  مي افدخٚن ٕن

 مـ افْٚجتٜ جداً  اخلىرة إخٌٚر وادجالت اجلرائد يف وتَرؤون اإلذاظٚت تًًّقن

 هق اإلدمٚن ذفؽ آثٚر مـ وأن افدخٚن، ذب ظذ افٌالد تِؽ يف افْٚس بًض إدمٚن

 .بٚفنضٚن ادًروف اخلٌٔٞ ادرض يف يَع أن

 إًٕٚن بٖن أتهقر أن جيقز وٓ افدخٚن، ادًِؿ يؼب أن ؿىًًٚ  جيقز ٓ: ؾ٘ذاً 

 يهقر افنٔىٚن وشٚوس مـ هذه وإٕام افدخٚن، بٔع وٓ افدخٚن ذب إػ موىر

 وهذه مثاًل، ظهٌل ٕنؽ حٚذا؟ افدخٚن، ذب ظذ موىر أنٝ أنؽ اإلًٕٚن فٌْل

 افٍْقس تزـٜٔ صٓر افهٔٚم، صٓر يف إشػ مع رموٚن يف ٕراهٚ افيٚهرة ٕحـ

 رموٚن، ؽر يف ظِٔف ـٕٚٝ ممٚ تُقن مٚ أخٌٞ بٚفدخٚن اددمـ هذا ٍٕس تهٌح

 بؼب مٌتذ ـؾ ظذ فذفؽ افزمٚن، مـ يقمًٚ  ترـف مٚ إذا صٚحٌف يزظٟ ٕنف حٚذا؟

 وإٕام واحدة خىقة إؿْٚظف افًٓؾ مـ إن: َٕقل ٓ فُْْٚ ظْف، يَِع أن اخلٌٔٞ هذا

 افًٔٚشٜ مـ وهق بٚفًقء إمٚرة فٍِْس تدرج... .ؿؤٜ ٕن افتدرج، ظذ
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 مٌتذً  ـٚن مـ فُؾ بُّٚن افٔن مـ أنف: هق َٕقفف أن ٕريد افذي فُـ افؼظٜٔ،

 وهذا ذفؽ، مـ ؿِٔالً  أو وثالثٜ صٓريـ طرف يف ظْف يْتٓل أن افدخٚن، بؼب

 وهق افؼظل احلُؿ اشتًامل إػ أوًٓ  حيتٚج إمر فُـ افْٚس، مـ ـثر يف جمرب

 اتَٚءً  هذا عيهْ ؾٓق وتًٚػ، تٌٚرك اهلل مـ قفاخل مـ ذفؽ وراء ومٚ افتحريؿ

 يف: َٕقل افدخٚن؟ ذب يف ادًهٜٔ وأجـ: ؿٚئؾ يَقل وؿد. وجؾ ظز اهلل دًهٜٔ

 إشػ مع افْٚس مـ ـثر يًِّقن، ٓ افْٚس أـثر وفُـ ادًٚيص افدخٚن ذب

 ذب ظَقهلؿ، حًٛ افْص هذا مٍهؾ افًْٜ يف أو افَرآن يف ٕص يٌتٌقن افنديد

م افدخٚن  يف ٕص هْٚك هؾ: ويَقفقا  أشئِتُؿ يف بٔتٍىْقا  وفذفؽ ٕص مٚيف حرا

 افَرآن، يف ُمرم هق مٚ اخلّر: يَقفقا  أن إػ بًوٓؿ وصؾ بؾ افدخٚن؟ ذب حتريؿ

 .صحٔح مًْك فٔس وهذا افَرآن، يف ُمرم اخلّر أن ٕنقف آيٜ وهٚت. ُمرم ًٕؿ

 هذا يٗدي مٚ افَرآن يف فُـ حرام، اخلّر ذب أن افَرآن يف ٕص مٚيف ؾًالً 

 هبٚ، يًَِقن ٓ ؿِقب هلؿ افٍُٚر هؿ ؾٖوئلؽ يًَؾ ٓ مـ أمٚ يًَؾ، مـ ظْد ادًْك

ٌُقهُ ﴿
ؿْ  َؾْٚجَتِْ ُُ َِ ًَ ُِِحقن َف ٍْ  .حتريّف مًْك هق افقء اجتْٚب ،﴾ُت

 احلّك حقل حٚم ومـ أٓ ُمٚرمف، اهلل محك وإن محك، مِؽ فُؾ وإن أٓ»

 ـؾ»: افهحٔح بٚحلديٞ إفٔف أتْٔٚ فق هبٚ يَْع مل ؾ٘ذا ؾٚفنٚهد شؾٔف يَع أن يقصؽ

 ـٍٔف ظذ بده هٚه افَرآن، مـ آيٜ أريد أنٚ ٓ،: فؽ يَقل شحرام مخر وـؾ مخر مًُر

 . بَك هق

 مٚ: ؿٚفقا  افًِامء مـ ظديداً  شٖل ؿد آيٜ، يف مٚ أن يًرف هق افَرآن، مـ آيٜ بده

  هق ٓ احلرام، فٍظ مًْك إػ يٗدي بٚفَرآن آيٜ يف فُـ احلرام، بٍِظ افَرآن يف آيٜ يف

 أريد أنٚ ٓ ؿٚل ـٍٔف ظذ مٍن افْص فف جٌْٚ حٚ ـٍٔف، ظذ مٍن افْص بده بده؟ مٚ

 ممـ ـثر ظذ شٔىر افٔقم اهلقى وهذا هقى، صٚحٛ رجؾ هذا إذاً  افَرآن، مـ

 مـ أهنؿ ظذ ادًِّغ مـ اداليغ هبؿ واؽس اإلشالم إػ افدظٚة مـ أنًٍٓؿ يًدون

 .ادنُِٜ هذه يف وؿًقا  ؿد اإلشالم، إػ افدظٚة

 ٕص يف مٚ: افىرب وآٓت ـٚدقشَٔك ادالهل فًٌض بٚفًٌْٜ مثالً  يَقفقن أو
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 يف إَْصُؾ : زظّقا  افٍَٜٓٔ افَٚظدة إػ ًٕقد إذاً  ؾٓق افُريؿ، بٚفَرآن حتريّف يف

 أو افَرآن يف افْص يٖت مل مٚ اإلبٚحٜ إصٔٚء يف إصؾ ًٕؿ،: ؿِْٚ اإلبٚحٜ، إصٔٚء

 إمٚ ويدورون يٍِقن وهُذا ؾالن، وًٍٓٚ افًْٜ هذه فُـ مقجقدة افًْٜ افًْٜ، يف

 بٚحلديٞ أتْٔٚ إذا وٓ يٌَِقه مٚ وهذا افَرآن يف ٕص يُقن ضٌِٓؿ يف يُقن أن

مًٚ  أمتل يف فُٔقٕـ»: افٌخٚري بحديٞ ؾًِقا  ـام أصِف مـ بٖنُٚر إمٚ رؾوقه  أؿقا

 .وافىرب افِٓق آٓت ـؾ ادًٚزف شوادًٚزف واخلّر واحلرير احلر يًتحِقن

 .شوخْٚزير ؿردة مًخقا  وؿد ويهٌحقن وفًٛ هلق يف يًّقن»

 جداً  وـثرة ـثرة بٖصٔٚء ُمرم افدخٚن أن إػ أظقد ـثراً، أشتىرد أن أريد ٓ

 خراً  بف اهلل يرد مـ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظْٓؿ ؿٚل افذيـ وافٍَف افًِؿ أهؾ يًرؾٓٚ

 .شافديـ يف يٍَٓف

 خمدرة مٚدة يف افدخٚن، فتحريؿ افتٍٚصٔؾ بًٌض ٕٖيت مٚ ؿٌؾ فُؿ أؿرب وأنٚ

 بًد صِقا و مٚ أهنؿ ظٌٚده بًٌض اهلل رمحٜ ـم بٚحلنٔش، أو بٕٚؾٔقن تًرف افٔقم

 يهِقا  مل افدخٚن، حرمٜ يف افنؽ وهق اددخْغ بًد إفٔٓٚ وصؾ افتل ادرحِٜ إػ

 احلنٔش: أن َٕقل ٕحـ فُـ. هلل واحلّد وإؾٔقن، احلنٔش حرمٜ يف افنؽ إػ

 افْٚحٜٔ مـ أو افؼظٜٔ افْٚحٜٔ مـ شقاء واحدة ؾهِٜٔ ـِٓٚ وافدخٚن وإؾٔقن

ًَٝ ٌٕٚت، أصِٓٚ إصٔٚء هذه ؾُؾ افٌْٚتٜٔ،  .صؽ بال ُصِْ

: افثالثٜ إصٔٚء هذه ـؾ وهق واحد حُّٓٚ افؼظٜٔ افْٚحٜٔ مـ هل ـذفؽ

 إذاً . ُمرمٜ أهنٚ افًْٜ يف وٓ افَرآن يف ٓ ٕص يقجد ٓ وإؾٔقن واحلنٔش افدخٚن

 مٚ: افدخٚن يف يَقفقا  افًٌض حيٚول مثِام حالل؟ واحلنٔش حالل؟ إؾٔقن بَْقل

 يُـ مل وفق ُمرمٜ، ـِٓٚ إصٔٚء هذه: َٕقل إٕام ٓ، ٓ: َٕقل حتريّف، يف ٕص يف

 جقامع مـ اإلشالمِ  ظِامءُ  اظتزه اهلل صٚء مٚ احلديٞ وهذا واحد حديٞ إٓ ظْدٕٚ

 .وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ـِؿ

 ظِٔف ؿقفف وهق أٓ فًِّٚين وأمجًف أؾٔده ومٚ أؿكه مٚ احلديٞ هذا إػ إيروا
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ر وٓ رضر ٓ»: افًالم  يف بٚإلًٕٚن يي مٚ ـؾ حتريؿ هذا يف دخؾ ـِّتغ، شرضا

 ـِف ؾٔف، ئًش افذي جمتًّف يف بكه، يف افٌدن مـ يتٍرع مٚ يف بدٕف، يف صحتف،

مًٚ  يُقن  رضر ٓ»: افًالم ظِٔف ؿقفف مًْك وهذا بٌره، ويي بًٍْف يي ٕنف حرا

ر وٓ بٚفٍْس  .شبٚفٌر رضا

ر وٓ ًٍٕؽ يف رضر ٓ ر: أي رضا  يف خٌثف مـ هق وافدخٚن ؽرك، يف إرضا

 مـ مًٚؾغ ٕرجق ـام ـْتؿ إذا مثالً  أنتؿ. بؼبف ادٌتذ ؽر إػ رضره يتًدى أنف ذاتف

 شٚؾرتؿ إذا افدخٚن، ذب مـ ادًٚؾغ بنًقر شتنًرون ٕنُؿ افدخٚن ذب

 اخلًّٜ افرـٚب بغ مـ هْٚك وـٚن بٕٚجرة شٔٚرة يف مثالً  وافًّرة احلٟ إػ شٍرة

 افدخٚن حٚذا؟ مْف، ويتٖذون مْف يتوٚيَقن ـِٓؿ افدخٚن يؼب واحد افًتٜ أو

 صٚر هْٚ إذاً  احلرام، اهلل بٔٝ إػ هبؿ ادْىَِٜ افهٌرة افٌرؾٜ هذه جق يف يٌثف افذي

ر يف  .إرضا

 إذا افدخٚن صٚرب يٍْثف افذي افدخٚن هذا أن يذـرون إضٌٚء افًِامء وبًد

 إػ أجوًٚ  تهؾ هذه افُْٔقتغ مٚدة ٕن ؾٔف، يٗثر ؿد صامً  بف ادٌتذ فٌر مْف اشتُثر

 .افدخٚن رائحٜ ينّقن افذي مٚذا؟ جقف

 مٚ إٝ دوختْٚ أخل يٚ واهلل: فف ؿٚل افيٚهرة، ادوٚيَٜ ؽر موٚيَٜ هْٚ يف ؾ٘ذاً 

 إػ أجوًٚ  يقصؾ هذا بْٔام ظٔقْٕٚ ظّٔٝ وافىرؿٚت وإصجٚر افىريؼ ٕنقف ظٚد

 رضر ٓ»: افرشقل حديٞ يف ادذـقران افٍِيٚن حتَؼ ؾ٘ذاً . أجوًٚ  رئتٔٓؿ إػ مٚذا؟

ر وٓ  .شرضا

ر ظـ يْٓك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ـٔػ وإيروا  ادٌٚح بتًٚضل وفق بٚٔخريـ اإلرضا

 ذفؽ؟ ـٔػ ٕٚؾع، ادٌٚح بؾ ذ، وٓ خر ٓ يف مٚ يًْل افُِّٜ بًّْك ادٌٚح وفٔس

 .شمهاَلٕٚ يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ افنجرة هذه مـ أـؾ مـ»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل

 هلل واحلّد افْٚس ـؾ وافٌهؾ، افثقم: يًْل شاخلٌٔثٜ افنجرة هذه مـ أـؾ مـ»

 هذه أـؾ ؾٚئدة مع يًِّقن افْٚس ـؾ فُـ وافٌهؾ، افثقم احلالل هذا يٖـِقن
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 افثقم أـؾ ظـ هنٚهؿ حٚ افًالم ظِٔف ؿٚل وفذفؽ مُروهٜ، رائحتٓام افنجرتغ

ًٚ  أـِف ؾّـ افُراهٜ، هذه يذهٛ افىٌٔخ شضٌخًٚ  ُتٔتقه أن إٓ»: هلؿ ؿٚل وافٌهؾ  ٕٔئ

 ادخِقؿٚت أنقاع مـ جًًْٚ  افًالم ظِٔف افرشقل ذـر فَد حٚذا؟ مهالٕٚ، يَربـ ٓ

ِِالً  افًالم ظِٔف ؾَٚل آدم بْق مْف يتٖذى ممٚ تتٖذى أهنٚ افُريّٜ ًَ  احلُؿ هذا ُم

 ممٚ تتٖذى ادالئُٜ ؾ٘ن مهالٕٚ يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ افنجرة هذه مـ أـؾ مـ»: افؼظل

 .شآدم بْق مْف يتٖذى

 حييون وهؿ بٚدالئُٜ بٚفُؿ ؾام وافثقم افٌهؾ رائحٜ مـ يتٖذون آدم ؾٌْق

 .افهحٔح احلديٞ يف ذفؽ جٚء ـام افًك صالة يف يتٌٚدفقا  مًٚء، صٌٚح ادًٚجد

 مـ أـؾ ؿرب وظـ ـثٛ ظـ ـٚن وؿد ادًجد يدخؾ أن فِّهع جيقز ٓ ؾ٘ذاً 

 تٌر مع بُٔقن بٖس ؾال بًٔد افزمـ ـٚن إذا أمٚ وافٌهؾ، افثقم اخلٌٔثٜ افنجرة هذه

 افذي اخلٌٔٞ افدخٚن صٚرب ظـ َٕقل ؾامذا افُرُّيٜ، افرائحٜ ظذ ؿيض افقؿٝ

 صقاربف يف تيٓر افرائحٜ هذه وآثٚر بدٕف، رائحٜ مـ وجزءاً  حٔٚتف مـ جزءاً  أصٌح

 ادهِغ يٗذي هلذا مهٍرة، خمية أصٚبًف ويف افنقارب يف إٕام حلٔف، فف ـٚن إن

 رجؾ وجٚء افهػ يف اهلل يدي بغ ـْٚ إذا أنْٚ ٕنًر وٕحـ ادًجد، دخؾ ـِام

 صٚرت افرائحٜ هذه ٕن افدخٚن، بؼب مٌتذ هذا أن رأشًٚ  ؾًْرف بجٌْٕٚٚ وؿػ

ر يف إذاً  فف، مالزمٜ ر ظـ ؾوالً  فمخريـ إرضا  افذي افًٚئؾ هلذا ؾَْقل. ًٍٕف إرضا

 ٕص ويف أوًٓ، افدخٚن فتحريؿ ٕص يف أخل يٚ افدخٚن، بتحريؿ ٕص يف مٚ: يَقل

 افًْٜ بْص حالل أـؾ مـ افُرُّيٜ بٚفرائحٜ ادًِؿ أخقك تي جيقز مٚ بٖنف

 .افهحٔحٜ

ره افدخٚن أن ؾٚحلََٜٔ فذفؽ  ختٍك ٓ حتريّف يف وافْهقص جدًا، ـثرة أرضا

 ويًّحف إمر يزر أن ؿٚصداً  وفٔس اهلل حُؿ يًرف أن ؿٚصداً  ـٚن مـ ظذ

 يهر؟ مٚذا ظّٝ إذا افٌِقى أن يَقفقا  ٕهنؿ فِْٚس ويرى

 .ضّٝ :مداخِٜ
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 ظذ تًٚظد ٕهنٚ افْقاحل هذه يف أبداً  اشتًامفف جيقز ٓ هذا ٓ، فُـ. .:افنٔخ

 .ادُْر إتنٚر

 ؟افتدخغ مـ يتٖثر أجوًٚ  اجلْغ افىٍؾ حتك صٔخ، يٚ... .:مداخِٜ

ره أـز اهلل :افنٔخ  .ًٕؿ ـثرة أرضا

  (00 : 11: 65/ 228/ وافْقر اهلدى)

 وصاريف وحاوٓف ،الدخان صارب حْؿ

  ؟حُّف بُٔقن صق ،وصٚريف وحٚمِف ،افدخٚن صٚرب حلُؿ بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

 مرتُٛ بُٔقن افراجح وافدفٔؾ افهحٔح افَقل بٌِف بُٔقن إذا حُّف :افنٔخ

ؤه وٓ صًْف وٓ بًٔف ٓ جيقز ؾال ،ُمرم   .ذبف وٓ ذا

  .محِف وٓ :افًٚئؾ

 مـ افؼظل احلُؿ بٌِف ـٚن إذا هذا ،رء أي وٓ َِٕف وٓ محِف وٓ :افنٔخ

  .يٗاخذ ؾال يٌٌِف مل ـٚن إذا أمٚ ،صحٔح وجف

  (.: .11 : 16/   62/   وافْقر اهلدى)

 والسٕة؟ الْتاب وـ ذلؽ دلٗؾ ووا حمرم؟ الدخان هؾ

 وافًْٜ؟ افُتٚب مـ ذفؽ دفٔؾ ومٚ ُمرم؟ افدخٚن هؾ :ادَِل

م افدخٚن إخقان، يٚ اشًّقا  افدخٚن، حتريؿ يف صؽ ٓ :افنٔخ  ٕشٌٚب حرا

 بدٕف، يف رضر: صقرتٚن فف افٍْس يف افير وهذا بًٍْف، يي أنف: أوًٓ : ـثرة

 يًِق افتحريؿ ؾٌٔهر ؽره، إػ يتًدى بدٕف يف افذي افير ثؿ. مٚفف يف ورضر

 جٓراً  هبٚ يٖيت أن وإمٚ هاً  افًٚيص هبٚ يٖيت أن إمٚ مًهٜٔ أي ادًهٜٔ ويتوٚظػ،

 هلل ظٚص ؾٓق جٓراً  هبٚ أتك وإذا مرة، هلل ظٚصٍ  ؾٓق هاً  هبٚ أتك ؾ٘ذا افْٚس، أمٚم
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 بًّهٔتف افٌر ؾٔتير ؽره، إػ تْتَؾ مًهٔتف ظدوى أن ذفؽ يف وافًٌٛ مرتغ،

 بؾ ،ومٚفف ًٍٕف يي بٖنف يُتٍل ٓ ًٚناإلٕ يؼبف افذي افدخٚن ـذفؽ ًٍٕف، يف

ر، بـ افًرب فٌٜ يف يًّك افذي هذا ؽره، إػ رضره يف يتًد  بًٍْف يتًِؼ مٚ اإلرضا

ر» بٌره يتًِؼ ومٚ ،شافير»  رضر ٓ: -وافًالم افهالة ظِٔف- ؿٚل فذفؽ ،شإرضا

ر، وٓ  يي أن جيقز ٓ أنف ظـ ؾوالً  بًٍْف، ييب أن فًِِّؿ جيقز ؾال رضا

ر خٌٔثٜ اخلٌٔثتغ، مجع افدخٚن صٚرب بٌره،  افًٚبؼ افتٍهٔؾ ظذ بًٍْف اإلرضا

 ًٚ ًٚ، مٚدي ر وخٌٔثٜ وبدٕٔ ر هْٚ أظْل ٓ بٚفٌر، اإلرضا  هذا يًِـ ـٚفذي بٚفٌر بٚإلرضا

 افدخٚن هبذا فُْف واوح، هذا افْٚس، أمٚم افدخٚن ذب يًِـ افدخٚن صٚرب

 إخٌٚر مـ أن ومًِقم أخريـ، يي ؾٓق افَْل افهٚيف اجلق يف يٌثف افذي

ر شٌٛ أنف افىٌٜٔ وادجالت  احٚدة إػ يًقد إٕام متًٚضٔف بدن يف افدخٚن اإلرضا

 صٚربف يٍْثف افذي افدخٚن هذا: يَقفقن افُْٔقتغ، بـ يًّقهنٚ افتل وهل ؾٔف افُّْٜٔ

 ذب مـ اهلل ضٓرهؿ افذيـ إبريٚء ؾٓٗٓء افُْٔقتغ، مٚدة ؾٔف هق افدخٚن صٚرب

 مٚدة مـ رء أنقؾٓؿ رؽؿ يٌٌِقا  وأن ينّقا  أن افنٚرب هذا مـ مُرهغ افدخٚن

ر بًٍْف افير: احلديٞ يف ادهٌٔتغ مجع هق إذاً  افُْٔقتغ، . ؽره يف واإلرضا

 ذ، ـؾ مـ وحذرهؿ خر، بُؾ جٚءهؿ أنف بٖمتف ورمحتف رأؾتف مـ ملسو هيلع هللا ىلص وافٌْل

 يتًٚضك أن احلالل، افىًٚم يتًٚضك أن ادًِؿ يْٓك أن إػ إمر بف وصؾ حتك

 جمًًِٚ  حيي أن ظِٔف افقاجٛ مـ ـٚن مٚ إذا ـرُّئٜ رائحٜ ؾٔف افذي احلالل افىًٚم

 ٓ فُل احلالل، افىًٚم هذا ظـ ؾْٓٚه افُرُّيٜ، افرائحٜ تِؽ مْف اجلٚفًقن ؾٔنؿ

 افثقم افىًٚم: هذا هق مٚ ضًًٌٚ  وظرؾتٓؿ احلالل، افىًٚم برائحٜ ؽره يٗذي

 هذه مـ أـؾ مـ»: افهحٔح احلديٞ يف -وافًالم افهالة ظِٔف- ؾَٚل وافٌهؾ،

 إذاً  آدم، بْق مْف يتٖذى ممٚ تتٖذى ادالئُٜ ؾ٘ن ،شمهالٕٚ يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ، افنجرة

 أو ثقم ؾٔف ضًٚمًٚ  تٖـِـ ٓ ادهع ادًِؿ أُّيٚ: يَقل -افًالم ظِٔف- افرشقل ـٖن

 إذا أمٚ ادًجد، حتي أن ؿٌؾ وافٌهؾ افثقم ؾٔف افىًٚم ـؾ ادًجد، وحتي بهؾ

 مع ادًجد، حوقرك ظـ ؽْك يف ٕحـ ادًجد حوقرك ؿٌٔؾ افىًٚم هذا أـِٝ

 ظِٔف- يَتك مل ًٍٕٓٚ، ـٚفهالة ظِٔف ؾرض ظِٔف، ؾرض ادًجد حوقر أنف

 ،شمهالٕٚ يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ، افنجرة هذه مـ أـؾ مـ»: افتقجٔف هذا ظذ -افًالم

ًٚ، ذفؽ ضٌؼ بؾ  رائحٜ أحدهؿ مـ ؾنؿ افٌْقي ادًجد يقم ذات دخؾ حٔٞ ظِّٔ
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 هبذا ينر ـٖنف ادَٚبر، إػ افٌَٔع، إػ أجـ؟ وإػ ادًجد، مـ ب٘خراجف ؾٖمر افثقم

 رائحٜ ؾّف يف حيّؾ وهق ادًِّغ مًٚجد حيي افذي ادًِؿ أن افًّع، افتٍْٔذ

 إحٔٚء مع وٓ بؾ ادهِغ، مع ئًش أن بف ئِؼ ٓ هذا ادهِغ، يٗذي ـرُّيٜ

 ـٚن فق ترى ادَٚبر، يف إمقات مع ئًش أن ظِٔف بؾ ادًجد، خٚرج هؿ افذيـ

 مـ أو بجٌٕٚف إًٕٚن رائحٜ وصؿ ادًجد ودخؾ هذا ظكٕٚ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 ٕنف فٔف؟ هٚه ادَٚبر، مش بَك ادريخ بٔقصِف يُّـ ـٚن فٌهؾوا افثقم رائحٜ خٍِف

 أصٔٚء وافثقم افٌهؾ مْٚؾع بٔذـروا افٔقم إضٌٚء مًٍْٜ، ؾٔف بىًٚم مش ادًِّغ

ر مـ بٔذـروا أن ذفؽ مـ افًُس ظذ جدًا، وظجٌٜٔ ؽريٌٜ  مْف افدخٚن أرضا

 بًٌٛ افْٚؾع افىًٚم رائحٜ ـٕٚٝ ؾ٘ذا بًّٔقه، افع افنضٚن اخلٌٔٞ هٚدرض

 افذي افدخٚن صٚرب رائحٜ صؿ ؾ٘ذا افٌَٔع، إػ أخرجف ادًجد يف افُرُّيٜ رائحتف

 يدمْقن أبٚء بًض ترى أن ظجٛ ومـ أوٓده، ويي زوجف ويي ًٍٕف يي

 أن فف حؼ ومٚ يْٓره أن فف حؼ بْٔٓره، ظّٔؼب ابْٓؿ صٚف إذا افدخٚن ذب

قُفقنَ ﴿ إهل، شٔئٜ ؿدوة هق ٕنف فٔف؟ يْٓره، َُ ؿْ  َي ِٓ َْتِ ًِ َْٖخ ُِقهِبِؿْ  يِف  َفَْٔس  َمٚ بِ  ﴾ُؿ

 وٓ صؽ ؾال وفذفؽ وبٔؾ، داء افداء هذا ظذ ٕنٖ يْتٓل، ٓ هق حٚذا :[44:افٍتح]

 مـ أصد افًٔئٜ آثٚره حٔٞ مـ حتريّف يُقن ربام حرام، افدخٚن بٖنف ذظًٚ  ريٛ

 مـ فٔس افؼع يف ضًًٌٚ  وادحرمٚت افُريؿ، افَرآن بْص حتريّٓٚ جٚء افتل اخلّر

 أن يًْل مًِؿ، ـؾ ؾّٓٓٚ يف ينسك بْهقص ـِٓٚ بْهقص تُقن أن افيوري

 وأمريُٚ أوروبٚ وافوالل افٍُر بالد يف ؾنٝ افتل ادخدرات هذه: مثالً  رضبْٚ فق

 افًٍٚد، هذا إتنٚر دَٚومٜ خمتٍِٜ أنقاع مـ جٔقش وظّٔجٓزوا آخره، وإػ

 أشامئف بُؾ إؾٔقن واهلل إٕف افَرآن يف ٕص ظْدٕٚ يف مٚ ظِٔف، يَوقا  إٕف وبٚفُٚد

 وٓ رضر ٓ أجـ؟ مـ حرام، ٓ حرام؟ أم هق حالل ادخدر احلنٔش مثالً  أو ُمرم،

ر  . -اهلل صٚء إن- اجلقاب أخذت إذاً . رضا

 (00 : 16 : 17/ 578/وافْقر اهلدى) 

 اليُائر؟ وـ أ٘ف بحجة الدخان يرشب وـ

 ؾدار بَِٔؾ، افًك ؿٌٔؾ أو افٔقم، هذا ظك بًد جًِٜ يف ـْٚ: يَقل :افًٗال
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 افدخٚن، أترك أن أشتىٔع ٓ أنٚ: ؿٚل ؾًٌوٓؿ افدخٚن، مًٖخٜ حقل احلديٞ

ٌُقا  إِنْ ﴿: تًٚػ بَقفف شٌٍٔر افذٕٛ هذا بٖن واشتدل
ٌَٚئِرَ  جَتَْتِْ ْقنَ  َمٚ ـَ َٓ رْ  َظْْفُ  ُتْْ ٍِ َُ ُٕ 

ؿْ  ُُ ؿْ  َظْْ ُُ  إن هذا افٌُٚئر، أرتُٛ ٓ فُـ أدخـ، أنٚ: ؾَٚل[ 14:افًْٚء﴾ ]َشِٔئَٚتِ

 .مٌٍقر اهلل صٚء

 .مجٔؾ :افنٔخ

 .وُمٚؾظ صِقات مخس يهع أنف رؽؿ :مداخِٜ

 حرام؟ افدخٚن ذب أن يًسف هق ـالمؽ مـ أنٚ أؾٓؿ :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .أطـ مٚ :افنٔخ

 .افهٌٚئر مـ يًتزه :مداخِٜ

 .مًل مٚصغ خُِٔؿ :افنٔخ

 مل هق أدفٜ، شًٌٜ ؾٔف افدخٚن يف ظع إخ ـتٌف افذي افُتٚب هق :مداخِٜ

 أنٚ تَقفقن مٚ ـٚن وفذفؽ إدفٜ، بٌٚؿل يًِؿ أنف يٗـد ممٚ واحد، دفٔؾ يف إٓ يْٚؿش

 .افدخٚن أترك أؿدر ٓ فُـ مًُؿ أنٚ مدخـ،

م أنف يًتَد أنف شٗال جقاب: يًْل :افنٔخ  .حرا

 .هُذا هق ًٕؿ :مداخِٜ

 مَتْع؟ هُذا، :افنٔخ

 .افدخٚن بتحريؿ مَتْع أنف فْٚ، طٓر افذي هذا :مداخِٜ

 يَدر حرام؟ افدخٚن حٚذا: شٖخْٚه فق مَتْع، أنف أطـ مٚ أطـ، مٚ أنٚ :افنٔخ

 .جيٚوب
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 .ًٕؿ :مداخِٜ

 يَقل؟ مٚذا :افنٔخ

 .وإحٚديٞ بٚٔيٚت يًتدل :مداخِٜ

  مثاًل؟ :افنٔخ

ر، وٓ رضر ٓ: مثالً : مدخِٜ  ...افٍُٚر ادٌذريـ وأن رضا

ر وٓ رضر ٓ: حديٞ يف :افنٔخ  ٕنف بٌره يي أن فًٍْف يًتجٔز هق. رضا

 .ـالمؽ مـ أؾٓؿ هُذا افٌُٚئر؟ مـ فٔس

 .شٌٍٔر افذٕٛ هذا أنف ظذ أيٜ هبذه حيتٟ أنف فْٚ بدا افذي هق :مداخِٜ

 أن جيٛ ثٕٜٚٔ جٜٓ ومـ جٜٓ، مـ ـثرة أبقاب ظِْٔٚ يٍتح هذا فُـ :افنٔخ

 ؿقل افهحٔح، افرشقل حديٞ مـ مٖخقذ افذي افنٚظر ؿقل يتذـر مـ يذـر

 :افنٚظر

 افؼر مًتهٌر مـ إٓ افْٚر مًيؿ ومٚ

 أحدـؿ ـٚن إن أن أشتحي ٓ افًالم، ظِٔف افرشقل ؿقل مـ مٖخقذ

 .يًتحي

 شافذٕقب وُمَرات إيٚـؿ» :مداخِٜ

 صٚحٌٓٚ، أهُِٝ افذٕقب مـ ادحَرات هذه اجتًّٝ إذا ٕنف ًٕؿ، :افنٔخ

 ظِٔف افرشقل وهذا وهتُِف، ؾتٌٌِف جتتّع صٌرة وهذه صٌرة هذه ٕن حٚذا؟

 وظقد هْٚ مـ ظقد جيًّقا  شٍر، يف يُقٕقا  افَقم أن جدًا، رائًًٚ  بّثالً  رضهبٚ افًالم

 ارتُٚب يًتٓقن ادًِؿ أن يًْل ٓ ؾٓذا متٖججٜ، ٕٚر هبٚ وإذا هْٚ مـ وظقد هْٚ مـ

ٌُقا  إِنْ ﴿ أيٜ تًْل ٓ ثٕٜٚٔ جٜٓ مـ جٜٓ، مـ هذا افهٌٚئر،
ٌَٚئِرَ  جَتَْتِْ ْقنَ  َمٚ ـَ َٓ  َظْْفُ  ُتْْ

رْ  ٍِ َُ ؿْ  ُٕ ُُ ؿْ  َظْْ ُُ َٓ ﴿: خرىإ أيٜ يف وـام افهٌٚئر،: أي[ 14:افًْٚء﴾ ]َشِٔئَٚتِ  إِ

ؿَ  َّ َِ  أجتْٛ أنٚ أين بدظقى اإلًٕٚن يتَهدهٚ افتل افِّؿ: يًْل[ 12:افْجؿ﴾ ]اف
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 افهٌٚئر، هذه مْف تَع أن بدٓ اإلًٕٚن احلٚل بىًٌٜٔ وإٕام افهٌٚئر، ؾتّحك افٌُٚئر

 ؿِٛ هذا ُتحقهٚ، ـٌٚئر هذه أن بحجٜ ويتًّدهٚ افهٌٚئر يرتُٛ واحد أمٚ

 مثؾ يَقل إًٕٚن أي أنف اظتَد مٚ ظذ أنف ظذ جيقز، ؾال افُريّٜ أيٜ مـ فَِّهقد

 افدخٚن ذب بٖن ُتٚمًٚ  مَتْع فٔس هق اإليامن مـ رء ظذ يدل افذي افُالم هذا

م بزوجتف، يي ٕنف حرام صحتف، يي ٕنف حرام حرام،  أوٓده، يف يي ٕنف حرا

ٕف بٖصدؿٚئف يي ٕنف حرام  حٚ إفخ،.. مٚفف يف يي أنف حرام جيٚفًٓؿ، افذيـ وإخقا

ر مـ ـِٓٚ ادجّقظٜ هذه جتتّع  افهٌٚئر، مـ ٕهنٚ يٌٍرهٚ اهلل: فؽ يَقل إرضا

ًٚ  هذا اظتَد فق ٓ، افهٌٚئر، مـ أهنٚ أشٚس ظذ بٔده حٚفف ُّيِؽ واحد  ؿٚل مٚ ئَْ

 .احلجٜ هبذه احتٟ وٓ افُِّٜ هذه

 ( 00 : 42: 10/   414/  وافْقر اهلدى) 

 عـ لالوتٕاع الٌبل القازع جا٘ب إىل الديٕل القازع أمهٗة

 التدخني

ًٚ  افنٔخ  مـ ؾَط افدخٚن إػ تْير أنؽ أؿقل مٚ وأظْل أؿقل: إضٌٚء أحد خمٚضٌ

 ظٚمٜ بهقرة إضٌٚء فُـ رضر، ؾٔف أن ضٌٔٛ بهٍتؽ أنٝ ؾتًتَد افىٌٜٔ، افزاويٜ

 يُقن ٓ آخره إػ ـٚؾر أو مًِؿ مٗمـ ؽر أو مٗمـ ـقٕف ظـ افْير ؽووْٚ إذا

 إضٌٚء مـ ـثر أن بدفٔؾ ييه مٚ ارتُٚب ظـ ًٍٕف يًٌد أنف صخيص وازع ظْده

 مثؾ يُّـ أجوًٚ  مية أهنٚ يًتَدون وهؿ اخلّر يؼبقا  وإمرئُغ إوروبٔغ

 . افدخٚن مـ أـثر أو افدخٚن

 . ًٕؿ :مداخِٜ

 ظْده يُقن ٓ بهٚحٌف مي افٍالين افقء بٖن افىٌل آظتَٚد فُـ :افنٔخ

 افٌؼيٜ، افٍْقس تربٜٔ ظذ وتٖثره افديْل افقازع ييٓر وهْٚ مْف، يّتْع أن وازع

ًٚ  فًٝ بهٍتؽ ٕيرك أخٍٝ أن أريد أنٚ فذفؽ  . ومًِؿ ضٌٔٛ بؾ ؾَط ضٌٌٔ
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 . ًٕؿ :مداخِٜ

  جٔدًا؟ ظع أتٍٓؿ :افنٔخ

 . ًٕؿ :مداخِٜ

 هذا افدخٚن، ذب ظـ يْٓٚك ديْل وازع ظْدك يُقن أن ؾٔجٛ ًٕؿ، :افنٔخ

 بٚفؼيًٜ افًِؿ ٕٚحٜٔ مـ وإٕام افىٌٜٔ افْٚحٜٔ مـ ؾَط يٖتٔؽ ٓ افديْل افقازع

ًٚ  يثٌٝ مل فق افدخٚن ؾؼب اإلشالمٜٔ،  بٕٚبدان يي بٖنف افزمٚن هذا ويف أن ضٌٔ

 افزمٚن هذا يف مي افدخٚن ذب أن يثٌٝ مل فق افتحٍظ هلذا إتٌٓٝ حرام، ؾٓق

ًٚ  افدخٚن رضر يثٌٝ مل ؾِق يقم، ظـ يتَدم يقم ـؾ افًِؿ تًرف ٕنؽ  ذبف ؾ٘شالمٔ

  حٚذا؟ ُمرم،

 بهٚحٌف يي ٓ فقء افتحريؿ يُقن ؿد يًْل ـثرة أشٌٚب فف افتحريؿ ٕن

 ضًًٌٚ  وٓ ذظًٚ  ٓ وافٌهؾ افثقم أـؾ وافٌهؾ، افثقم أـؾ: مثٚفف بٌره، يي فُـ

 أظِؿ بذفؽ وأنٝ افًِّٜٔ ادجالت فًٌض ؿراءتْٚ مـ ًِٕؿ ٕحـ بؾ ظْف مْٓل

  ٓ؟ وإٓ صح افهحٜٔ، افْٚحٜٔ مـ مٍٔد وافٌهؾ افثقم أن ضٌٔٛ بٚظتٌٚرك

 . صحٔح ًٕؿ، :مداخِٜ

 . افَديّٜ مًِقمٚتْٚ ٕٗـد حتك :افنٔخ

 . مزبقط :مداخِٜ

 هذه مـ أـؾ مـ»: وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل يَقل ذفؽ ؾّع ًٕؿ، :افنٔخ

 . شآدم بْق مْف يتٖذى ممٚ تتٖذى ادالئُٜ ؾ٘ن مهالٕٚ يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ افنجرة

  وافٌهؾ؟ افثقم هبٚ ادَهقد اخلٌٔثٜ :مداخِٜ

 ؾًالً  وهذا افرائحٜ، حٔٞ مـ خلٌٚثتٓٚ ظْٓٚ هنك أترى؟ وافٌهؾ، افثقم :افنٔخ

 حٚ أنٚ وٓ أنٝ ٓ يًْل افىًٚم، هذا مـ أـؾ ؿد يُقن ٓ إًٕٚن ـؾ بف ينًر رء

 وحٚ أترى؟ ـرُّيٜ رائحٜ ٕنف مْف ٕتَزز وافٌهؾ بٚفثقم أـؾ حديٞ واحد جيِس
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 ادًِّغ مًٚجد يف اخلّس افهِقات يٗدي أنف مًِؿ ـؾ ظذ افقاجٛ مـ ـٚن

 يَقل ؾّف مـ زافٝ بًدمٚ ؾٚفرائحٜ بٚـراً  وبهؾ ثقم أـؾ ؿد ويُقن اجلامظٜ مع

 ادَربغ ادالئُٜ وتٗذي ادًِّغ ؾتٗذي حٚذا؟ ادًٚجد، تٖيت أن إيٚك: افرشقل

 افرشقل أن هْٚ مًل تالحظ ؾٖنٝ مًٚجدهؿ، يف ادًِّغ صالة حييوا افذيـ

 حيي أن هنٚه حالل ومهٚ وافٌهؾ افثقم أـؾ افذي ادًِؿ هنك وافًالم افهالة ظِٔف

 أو ادٗاخذة وظدم أنٝ حٚ افدخٚن بٚفؽ امؾ افير مـ يِحَٓؿ حٚ ادًِّغ مجٚظٜ

 ظٚؾٚه ممـ مثِْٚ واحد أن بدفٔؾ بدٕف، مـ يتجزأ  ٓ جزء رائحتف تهر يؼبقا  ؽرك

 ؤَٜ ـٕٚٝ إذا خٚصٜ افٌرؾٜ إػ افداخؾ يدخؾ بس افدخٚن، ذب مـ اهلل

 . افدخٚن يؼب هذا أن ينًر رأشًٚ  وُمهقرة وصٌرة

 فق: إول بٚدًْك أو افدخٚن ذب ييه ٓ ـٚن وفق أخريـ يي هق ؾ٘ذاً 

 يي ـام افُرُّيٜ برائحتف أخريـ يي فُـ افدخٚن ذب رضر ثٌٝ مٚ ـٚن

 ادًِّغ، بٚتٍٚق حالل هق افذي وافٌهؾ افثقم برائحٜ مًٚجدهؿ يف ادًِّغ

ًٚ  وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل فذفؽ  ظِٔف افرشقل بالؽٜ مـ يًتز وهق جداً  رائًًٚ  حديث

 افهالة ظِٔف بَقفف ظْف ظز افذي ـِّف وجقامع وؾهٚحتف وافًالم افهالة

 . شافُِؿ جقامع أوتٔٝ إين أٓ»: وافًالم

 رضر ٓ»: وافًالم افهالة ظِٔف ؾَٚل ـثرة، ومًٚين ؿِِٜٔ أخٍٚظ افُِؿ جقامع

ر وٓ ر؟ وٓ رضر ٓ مًْك مٚ ،شرضا  جيقز وٓ بًٍْؽ تي أن ذظًٚ  جيقز ٓ رضا

 ٓ فٌره رضر ؾٔف فُـ ًٍٕف يي ٓ رء يًّؾ إًٕٚن أن ؾروْٚ ؾِق ؽرك، تي أن

 اإلشالم ظِامء ؽره، يف شٔي ٕنف بف ًٍٕف يي ٓ افذي افقء هذا يتًٚضك جيقز

 ٓ.. أنف درجٜ إػ بٚفذات افَْىٜ هذه يف افتدؿٔؼ إمر هبؿ وصؾ افديـ وؾَٓٚء

 افرشقل أمرٕٚ افّٔغ ؾٕٚجّـ، إجّـ ؾٔؽ، اهلل بٚرك افنامل بٔدك أخل يٚ تؼب

 وٕٖخذ بٚفّٔغ وًٕىل بٚفّٔغ وٕؼب بٚفّٔغ ٕٖـؾ بٖن وافًالم افهالة ظِٔف

 . هبٚ ظّٔؼ جٓؾ يف افٔقم ادًِّقن أصٌح ذظٜٔ أوامر هذه بٚفّٔغ
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 يف هؾ افَرآن تَرأ  أن وأردت ادًجد يف ـْٝ إذا افٍَٓٚء؟ ؿٚل مٚذا: افنٚهد

 رضر؟ افَرآن ؿراءة

 .. .:مداخِٜ

 حرف بُؾ ؾِف افَرآن ؿرأ  مـ»: وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل يَقل :افنٔخ

 جمرد ضٔٛ ،شحرف مٔؿ حرف ٓم حرف أخػ بؾ حرف امل: أؿقل ٓ حًْٚت، ظؼ

ًٚ  افًٚدغ رب ظْد فؽ تًجؾ شامل» تَرأ  مٚ  افزمٚن هذا يف يَقفقن ـام أوتقمٚتُٔٔ

 . افًقر مـ وؽرهٚ افٍٚحتٜ تَرأ  فق بٚفؽ ؾام حًْٜ، ثالثغ

 ٓ راحتف آخذ ٕٚئؿ رجؾ وهْٚك نافَرآ  تَرأ  ادًجد يف جًِٝ إذا: افٍَٓٚء ؿٚل

 . افَرآن ؿراءة يف صقتؽ ترؾع زقجي

 . يزظٟ ٓ أجؾ مـ :مداخِٜ

، ٕٚس ويف صقتؽ رؾًٝ إذا بٚفؽ ؾام ًٕؿ، :افنٔخ  ٕٚئّغ، فًٔقا  يهِقا

 يُقن وؿد آخره، إػ ادًجد حتٜٔ يهع يًْل يهع افقؿٝ يف يهع مٚذا ويهِقا 

 افْٚس أُّيٚ يٚ»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل فذفؽ ظِٔٓؿ، ؾٔنقش مثِف ؿراء هْٚك

 . شادٗمْغ ؾتٗذوا بٚفَراءة بًض ظذ بًوُؿ جيٓر ؾال ربف يْٚجل ـُِؿ

ً، بٚفَراءة ادٗمْغ تٗذوا  ٓ فِّٗمـ إيذاء ؾٔٓٚ بٚفَراءة ـٚن إذا أـز، اهلل جٓرا

 ًٍٕف يف وحرمٜ رضر افدخٚن ذب يف مٚ فق افدخٚن يؼب افقاحد جيقز ؾال جيقز

 .. افير: مهٌٔتٚن افدخٚن ذب يف اجتًّٝ وؿد بٚفؽ ؾام

 . واحلرام :مداخِٜ

ر، :افنٔخ ر افير أؿهد وافيا  ـام افدخٚن ذب فُـ يًْل، بٚفٌر واإلرضا

ًٚ  صحٜ مي مْل أحًـ أنٝ تًِؿ  مـ وأخٌٞ افثقم مثؾ اخلٌٔثٜ ورائحتف وبدٕ

 افثقم ويٖـؾ إٓ إًٕٚن يقجد ٓ فُـ يٖـِقه ٓ افْٚس بًض وفق افثقم ٕن افثقم،

 افثقم بداخِٓٚ إضًّٜ مـ ـثر ٕن افقء بًض ظِٔف مًتٚد يُقن وافٌهؾ

 . ًٕؿ وافٌهؾ،
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 إوػ ادهٌٜٔ: مهٚئٛ ظدة افدـتقر حية يٚ افدخٚن ذب يف جيتّع وفذفؽ

ر: افثٚفثٜ ادهٌٜٔ بٚإلخقان، افير: افثٕٜٚٔ ادهٌٜٔ بٕٚبدان، افير  اإلرضا

 . يٍْع وٓ يي رء يف فِامل وإوٚظٜ وتٌذير إهاف هذا ٕن بٕٚمقال،

 وؿد مي افدخٚن أن ظِّٜٔ حََٜٔ تهٌح أن ؿٌؾ ادنٚيخ أحد شئؾ ؿديامً 

 إخرة أوٕٜ يف صؽ بال وهذا تًِؿ، ـام افنضٚن هذا اخلٌٔٞ ادرض مْف يستٛ

 ذب ظـ افٍَٓٚء افًِامء أحد ؾًئؾ مًروف، ـٚن مٚ ؿٌؾ مـ أمٚ افْٚس بغ إتؼ

 احلُؿ يف ؾٚشسشؾ ؾَٔف، فُْف إبدان يف بيره صؽ ؾٔف ـٚن وهق يقمئذ افدخٚن

 : يَقل مجِٜٔ بٖرجقزة ؾٖجٚب

 اإلبٚحٜ ذظًٚ  ؾٔف إصؾ

ََِؼ  اَفِذي ُهقَ ﴿ إرض مـ ٌٕٝ ٕنف ؿْ  َخ ُُ ٚ إَْرضِ  يِف  َمٚ َف ًً  [. 29:افٌَرة﴾ ]مَجِٔ

صــــــــــــؾ ًٚ  ؾٔــــــــــــف ٕا حـــــــــــٜـ ذظــــــــــــ  اإلٚب

 

ـــــــــــــــــل  ًٚ  ظْـــــــــــــــــف وافْٓ حــــــــــــــــٜـ مىَِـــــــــــــــــ  ؿٌٚ

ْل مىًَِٚ   هٔؾ، بدون ًي ك هق ٍت هؾ َب قل بٍٔ تنُٔؽ إن، إن: ؾَٔ رف ٓ ٕنف ِف  . ًي

ن إن َـــــــــــؾ يٗذيـــــــــــف ـــــــــــٚـ  بـــــــــــدن أو ًب

 

ن أو   ـافــــــــــــــــــــــّث إػ ررـوــــــــــــــــــــــ ذا ــــــــــــــــــــــٚـ

امفف ؾٔحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم   وإٓ اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــًت

 

ٚئز   وحــــــــــــــــــــــــــؾ ذظْـــــــــــــــــــــــــٚـ يف ؾجــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ  ر وُف ـــــــــــــٚـ ــــــــــــــف اإلـث  مِٓــــــــــــــل مْ

 

ـــــــــــــــــــل ظْـــــــــــــــــــف افُريـــــــــــــــــــف ورحيـــــــــــــــــــف   مْٓ

دهؿ  د ؾٔـــــــــف جٓــــــــٚـ  اهلـــــــــقى يف جٓــــــــٚـ

 

قهتؿ  ؿ شــــــــــــُـ  شـــــــــــــقى ظْـــــــــــــف وهنـــــــــــــٓٔ

ًٚ  أؽــــــــــرى ربــــــــــام بــــــــــؾ  قؾًٚ  ؾتــــــــــ  منـــــــــٌـ

 

قن بؼـــــــــــــــــبف   روفـادهــــــــــــــــــ واشــــــــــــــــــٓت

ــــــــــــــــــٜـ  ٚي ـــــــــــــــــــالم وؽ  أنـــــــــــــــــــف ؾٔـــــــــــــــــــف اُف

 

ت مـــــــــــــــ   ـِــــــــــــــف حــــــــــــــؾ وهــــــــــــــق افٌْـــــــــــــٚـ

ــــــــــــــــــــدان رـيوــــــــــــــــــــ افــــــــــــــــــــذي إٓ  ٕب  ٚب

 

ـــــــــــــــــــــــك أو  ين رء ؾـــــــــــــــــــــــذاك افْٓ ــــــــــــــــــــــٚـ  ث

 ادهــــــــــــىٍك ثــــــــــــؿ اهلل أخــــــــــــز ؿــــــــــــد 

 

ٚء ٕنـــــــــــف افْحـــــــــــؾ ظًـــــــــــؾ ظــــــــــــ   صــــــــــٍـ

دحّقم رـيوـــــــــــــــــ أنـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــع   بــــــــــــــــٚـ

 

ذي وحرمـــــــــــــٜـ   ادًِــــــــــــــقم مـــــــــــــــ ادـــــــــــــٗـ
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 . ارتُٚبف حرام ؾٓق مي ـؾ إذاً 

 .. حرام :مداخِٜ

 . أمثٚفؽ اهلل صٚء إن ادٗمـ تٍْع وافذـرى ذـرى وهذه ًٕؿ، :افنٔخ

 (  00: 11: 24/  205/  وافْقر اهلدى) 

 (  00: 18: 01/  205/  وافْقر اهلدى)

 بالٗد فٓٗدخـ وٓبد شٗدخـ كان إذا بٙ٘ف اددخـ يٕيح هؾ

 !الٗرسى؟

 وٓ بٚفنامل افدخٚن ذب ظـ حْيؾ وإخ ٕحـ اختٍِْٚ! ضٔٛ :مداخِٜ

  بٚفّٔغ؟

 . بٖحدمهٚ فٔس :افنٔخ

 ... .أجوًٚ  افّٔغ إٓ ،أن هق يؼب هق: يًْل :مداخِٜ

 . أخرى ظذ مهٌٜٔ أخرى، ظذ مهٌٜٔ :افنٔخ

 .بد وٓ ـٚن إذا بٚفنامل يؼب ٓزم: يًْل :مداخِٜ

 .بٚفنامل يؼب ٓزم: َٕقل ٓ  ٕحـ :افنٔخ

 . بد وٓ ـٚن إذا :مداخِٜ

 .يؼب مٚ ٓزم :افنٔخ

 .  يؼب مٚ ٓزم :مداخِٜ

 . حٚفف يدبر بًديـ :مداخِٜ
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 .ًٕؿ :افنٔخ

 (00 : 04: 00/ 114/ وافْقر اهلدى) 

 فٖؾ بذلؽ، لف إضباء إ٘ذار وع التدخني بسبب تقدم صخص

 لِٕسف؟ قاتالً  يَتز

 يًتز هؾ بذفؽ، فف إضٌٚء إٕذار مع افتدخغ بًٌٛ تقيف صخص :مداخِٜ

 ٓ؟ أم فًٍْف ؿٚتالً 

 افدخٚن؟ ذب آثٚر مـ بٖثر مٚت: يًْل :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 وفًِؽ وبامفف بهحتف يي وهق حٔٚتف ؿٙ أنف إثامً  ئٍُف يًتز، ٓ ٓ، :افنٔخ

 مٚفؽ؟ أبق إشتٚذ خىٌٜ افٔقم حٚرض ـْٝ

 .....ٓ :مداخِٜ

 ؿتؾ ٕن ٍٕس: ؿٚتؾ يًتز ٓ فُـ افَؤٜ، هذه حقل افٔقم خىٌٜ ـٕٚٝ :افنٔخ

 ..افٌَٔؾ هذا مـ فٔس وهذا إٓتحٚر هبٚ يَهد وشِٜٔ بتًٚضل هق افٍْس

 فف؟ إضٌٚء حتذير تؿ وفق :مداخِٜ

 ٓ: افدخٚن فؼب فِّدمـ بٚفًٌْٜ َٕقل ٕحـ أخل، يٚ ـْتٔجٜ هذا :افنٔخ

 .ٍٕس ؿٚتؾ يًتز

  (00: 17 : 10/ 615/وافْقر اهلدى) 





 اللباس كتاب
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 الىائَة إلبسة وـ لباس وأي الرجؾ، لباس ذوط هل وا

 الرشوط؟ هذه عٖٓٗا تٌٕبؼ الٗقم

 افٔقم افنٚئًٜ إفًٌٜ مـ فٌٚس وأي افرجؾ، فٌٚس ذوط هل مٚ :افًٗال

 افؼوط؟ هذه ظِٔٓٚ تْىٌؼ

ًٚ  فٌٚشًٚ  يِتزمقا  أن بالدهؿ خمتِػ يف فًِِّّغ فٔس :افنٔخ ًٚ  مًْٔ  خٚصًٚ  وزي

 افهالة ظِٔف- ؿٚل ـام صٚء مٚ يٌِس أن صًٛ فُؾ وإٕام ظِٔٓؿ: اإلشالم فيٍرو

 .شوخمِٜٔ هف جٚوزك مٚ صئٝ مٚ وافٌس صئٝ، مٚ ـؾ»: -وافًالم

 ؾًح أن بًد وافؼوط، افَٔقد بًض ادًِّغ فٌِٚس ووع اإلشالم أن إٓ

 ؾرض ؿٔقداً  هلؿ ووع صٚءوا، مٚ وافنُؾ افزي حٔٞ مـ يًٌِقا  أن ادجٚل هلؿ

 .يِتزمقهٚ أن ظِٔٓؿ

 صئٝ مٚ ؾٚفٌس ٍٚر،افُ فٌٚس فٌٚشٓؿ ينٚبف أٓ ظِٔٓؿ ؾرض: مثالً  ذفؽ مـ 

 .ذط هذا ٚفٍُٚر،ب فٌٚشؽ يف  ٌفافتن مـ شِؿ إن وفُـ

 ٕقع أي افثقب، هذا ـٚن مٓام افًٌُغ، دون مٚ إػ ثقبؽ تىٔؾ أٓ: ثٚنٍ  ذط 

ًٚ، ـٚن  بٚفًٌْٜ يُقن أن جيقز ؾال اشّف، تًرؾقن فٌٚس أي أو بْىًٚٓ، ظٌٚءة، ؿّٔه

 أشٍؾ مٚ أو افًٌُغ، جٚوز مٚ»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن افًٌُغ: دون ضقيالً  فِرجٚل

 يف افٍُٚر منٚهبٜ ظدم: وهق إول افَٔد هذا مثؾ. شافْٚر يف ؾٓق افًٌُغ مـ

 شٌؼ افذي هق: افثٚفٞ وافَٔد افًٌُغ، دون ضقيالً  يُقن أٓ: افثٚين وافَٔد افٌِٚس،

 ٓ أي. شوخمِٜٔ هف جٚوزك مٚ صئٝ مٚ وافٌس صئٝ، مٚ ـؾ»: حديٞ يف ذـره

 يْير ٓ خٔالء إزاره جر مـ»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل نٕ ؾٔف: ختتٚر وٓ فٌٚشؽ يف تنف

 فف حيِق مٚ صًٛ ـؾ يٌِس: واوح اجلقاب ؾ٘ذن. شافَٔٚمٜ يقم إفٔف -وجؾ ظز- اهلل

 افثقب، إضٚفٜ بٚفٍُٚر، افتنٌف: ادخٚفٍٚت هذه يتجْٛ أن  بؼط فُـ افٌِٚس، مـ

 .اجلقاب هق هذا ؾٔف، واخلٔالء ٔف،ؾ اإلهاف
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ْٕٚ بًض هْٚ  : ـتٚيب يف مجًتٓٚ ـْٝ أخرى ذوط هْٚك ضًًٌٚ  وهذه بٔذـر إخقا

 يف ؾٔنسط. ادًِّٜ ادرأة جٌِٚب: بًْقان أن يىٌع افذي ادًِّٜ، ادرأة حجٚب

 افؼوط؟ هل ؾام ،-أجوًٚ - افرجٚل يف وبًوٓٚ افًْٚء يف بًوٓٚ اخلٚص افثقب

 أٓ افرجؾ، ظقرة مـ أوشع ضًًٌٚ  ادرأة ظقرة فًِقرة، ُمجامً  افثقب يُقن أٓ: مْٓٚ

 مـ ٕنف: إوػ افْٚحٜٔ: ٕٚحٔتغ مـ فٌٚشف جيقز ٓ مثالً  ؾٚفٌْىٚل ُمجاًم، يُقن

 مع بْٔٓام ومٚ بؾ وإفٔتغ، افٍخذيـ حيجؿ أنف: إخرى وافْٚحٜٔ افٍُٚر، فٌٚس

 ظـ ينػ أن وإوػ وبٕٚوػ افؼع، -أجوًٚ - خيٚفػ فٌٚس ؾٓذا افنديد: إشػ

 وفذفؽ ؾتْٜ: افًقرة تزيد ـٖهنٚ افنٍٚؾٜ افثٔٚب هذه. دوهنٚ ظام يُنػ أٓ افًقرة،

 رجٚل: بًد أرمهٚ مل افْٚس مـ صٍْٚن»: ادًروف احلديٞ يف -افًالم ظِٔف- ؿٚل

 مٚئالت ظٚريٚت، ـٚشٔٚت وًٕٚء افْٚس، هبٚ ييبقن افٌَر ـٖذٕٚب شٔٚط بٖجدُّيؿ

 فُْٓـ ٓبًٚت، يًْل ـٚشٔٚت هْٚ ظٚريٚت، ـٚشٔٚت احلديٞ، افخ افخ شممٔالت

 .جيقز ٓ ممٚ -أجوًٚ - ؾٓذا افنٍٚؾٜ: افثٔٚب يًٌِـ ٕهنـ ظٚريٚت:

 ( 00 : 14: 05/   199/  وافْقر اهلدى)

 الٓباس عذ تًٗٗؼ وـ الىباب يقاجٖف وا حقل ٘يٗحة

 احلْقوٗة ادٚشسات دم اإلشالول

 ظِٔف يىِع أن وخنٔٝ افٍْس يف حٚك مٚ اإلثؿ»: يَقل افذي احلديٞ :مداخِٜ

 صحٔح؟ حديٞ هذا شافْٚس

 .ًٕؿ أي :افنٔخ

 ٍٕز يف س،افٍْ يف حئؽ افذي اإلثؿ ٕنف وقابط يف مٚ هؾ يًْل فُـ :مداخِٜ

 .ؽري أحد ٍٕس يف حئؽ مٚ يُّـ أنٚ

 .ُتٚم :افنٔخ

 ٍٕس يف هذا ممُـ اإلثؿ؟ يًرف فِقاحد افوقابط هل ؾام ؽري، أحد :مداخِٜ
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 أمٚ اإلثؿ، مـ ًٕدهٚ ـْٚ ومٚ ؾسة ؿٌؾ أصٔٚء ًّٕؾ ـِْٚ ٕحـ مثالً  بٚفؽ ؾام ادٗمـ

 .اإلثؿ مـ ًٕدهٚ أن

 هنٚيٜ ٓ افذي افُامل إػ مًتّر رؿل يف ادًِؿ أن بخر يٌؼ دفٔؾ هذا :افنٔخ

 يف هبٚ ادكح ؾٚفىٚظٚت ًٌٕل، أمر اإلثؿ أن واحلََٜٔ اإلًٕٚن، فٌْل بٚفًٌْٜ فف

: وؿِْٚ شصدق إن افرجؾ أؾِح»: حديٞ حقل ٕدٕدن ـْٚ افَريٛ إمس يف. افًْٜ

 يقم افْٚجغ مـ فُٔقٕقا  ئٍُٓؿ وأمثٚفف افهحٚيب فذاك بٚفًٌْٜ احلديٞ هذا أن

 بحديٞ وأتْٔٚ افٍرائض، ظذ يَتكوا أن ئٍُٓؿ ؾال افٔقم ادًِّغ أمٚ افَٔٚمٜ،

 هؾ إيروا: دالئُتف يَقل وجؾ ظز اهلل أن»: وافًالم افهالة ظِٔف ؾٔف يَقل افذي

 ـام ٚفٍرائضب يٖيت افذي اإلًٕٚن بغ ؾٍرؿْٚ شؾريوتف بف فف ؾتتؿ تىقع مـ فًٌدي

: هلٗٓء ؾَْقل اهلل، ذظٓٚ ـام افٍرائض هبذه يٖيت ٓ آخر إًٕٚن وبغ اهلل ذظٓٚ

 . افٍرض ـامل مـ ؾٚتُؿ مٚ تًتدرـقا  حتك افتىقع مـ أـثروا

 حٚك مٚ اإلثؿ». افتٍهٔؾ هذا بّثؾ ظالؿٜ فف افًٗال هذا أو افَؤٜ هذه أن

 يٗاخذ ٓ ؿد افذي اإلثؿ يًْل اإلثؿ مًْك شافْٚس ظِٔف يىِع أن وـرهٝ افٍْس يف

 ٓ؟ أم إثؿ هذا هؾ! ترى: يتًٚءل هق فُـ ادًِؿ، ظِٔف يٗاخذ ٓ ؿد ادًِؿ، ظِٔف

 مثؾ ًٍٕف يف حهؾ ؿد ؾٓق وفذفؽ ؿقي، إيامٕف ادتنٚئؿ هذا أن دفٔؾ افتًٚؤل ؾٓذا

 صحٔح حديٞ وهق يَقل آخر حديٞ يٖيت هْٚ افَوٚيٚ، بًض يف افتًٚؤل هذا

 احلّك حقل حٚم ومـ»: أخر واحلديٞ شيريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع»: مًروف

 .شؾٔف يَع أن يقصؽ

 ادذـقر اخلىٚب وبَٜٔ شيريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع»: اخلىٚب هذا دـ ؾ٘ذاً 

 فْخٌٜ ؟شؾٔف يَع أن يقصؽ احلّك حقل حٚم ومـ»: وهق إًٍٓٚ  إفٔف ادنٚر احلديٞ يف

 ظِٔٓٚ ٕجٔٛ إشئِٜ مـ ـثر يف ٕحـ وفذفؽ افْٚس، فًٚمٜ وفٔس افْٚس مـ خمتٚرة

 ؾتقى ؾٔٓٚ ادًٖخٜ هذه: ؾَْقل احلديٞ، هذا بّثؾ هلٚ ربىًٚ  احلديٞ، هذا بّثؾ ربىًٚ 

 .تَقى وؾٔٓٚ
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 ـٔػ؟ جتقز، ٓ افتَقى حٔٞ مـ فُـ جتقز، مثالً  ؾٓل افٍتقى حٔٞ مـ أمٚ

: مثالً . افْٚس خلٚصٜ جيقز ٓ افْٚس، فًٚمٜ جيقز جيقز، وٓ جيقز متْٚؿؾ حُؿ هذا

: َٕقل فٌٚشٓٚ؟ جيقز هؾ اشتًامهلٚ؟ جيقز هؾ: ًٕٖل مٚ ـثراً  بٚفذهٛ ادىِٜٔ افًٚظٜ

 وراء مـ يستٛ مٚذا. جيقز ٓ وافتَقى جيقز افٍتقى وتَقى، ؾتقى: ؿقٓن ؾٔٓٚ

 ذهٛ شقار فٔس هذا ٕن جيقز: ؾتقى افثٚين، افتٍهٔؾ هذا وراء مـ يستٛ هذا؟

 مىِٜٔ شٚظٜ هل وفُـ افرجٚل، ظذ حترم حتك ذهٛ شٚظٜ فًٔٝ وافًٚظٜ

ًٚ  وهذا هذا فٔس أنف حٔٞ ؾّـ بٚفذهٛ، مىع شقار افًقار ـذفؽ بٚفذهٛ  ذهٌ

 ؾٔؽ افْٚس مـ افيـ شقء شٍٔتح ؾٓذا ذهٛ طٚهره أن حٔٞ مـ فُـ جيقز، ؾٓق

 .شيريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع»: افًٚبؼ افًالم ظِٔف ؿقفف هْٚ يٖيت ؾ٘ذاً  ادًِؿ، أُّيٚ

 مـ وتًسيح بؽ، افْٚس مـ افيـ شقء مـ تًسيح افقء هذا تسك حْٔام

 وبغ بْٔؽ خِقت مٚ ؾ٘ذا. تْجح ٓ وؿد تْجح وؿد ظِٔٓؿ وردك إيٚك مْٚؿنتٓؿ

 ظْف ؿِْٚ افذي افًٌٛ ٕنف حٚذا؟ ظِٔؽ، إثؿ ؾال مثالً  افقء هذا واشتًِّٝ ربؽ

  افًك؟ يف. مثٚل هذا يقجد، مل وهْٚ بٌرك يتًِؼ شٌٛ جتتٌْف أن يٌٌْل أنف

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 وٓ إشقاق يف ضٌٝ افتل ادًٌِٚت هذه: آخر مثٚل. اهلل صٚء إن :افنٔخ

 ؾتدظف افٍْس، يف حٚك مٚ اإلثؿ يٖيت ؾْٓٚ ؿتِٜٔ، أم ذبحٜٔ يًْل هل هؾ افْٚس يًرف

 شيريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع»: فديْؽ وآحتٔٚط احلٔىٜ بٚب مـ ربؽ وبغ بْٔؽ

 .ؾَس ذفؽ وظذ

 أن: ظْف أجٔٛ أن وبدأت إل شٗآً  وجٓتف أن فؽ شٌؼ ـالم ظذ ظىًٍٚ  وَٕقل

 افدائرة خٚرج ُٕقن حْٔام افٍْٚق مـ صًٌٜ ؾْٔٚ ٕحـ هؾ: يتًٚءل ـٖنف افٔقم أحدٕٚ

: أي ٕتٍرٕٟ افقطٍٜٔ يف ُٕقن وحْٔام اإلشالمل، افٌِٚس وٌِٕس ٕتًرض وافقطٍٜٔ

 صؽ بال افٍْٚق؟ مـ ٕقع هذا هؾ جدًا، مٓؿ شٗال هذا. اإلؾرٕجل افٌِٚس ٌِٕس

 ـْٝ فذفؽ جدًا، وـثرة ـثرة ومراتٛ مراتٛ افٍْٚق فُـ افٍْٚق، مـ ٕقع هذا

 أشّٔف أنٚ افذي افٍْٚق هذا ترـٝ أنؽ فق ظِٔؽ مٚذا أنف مًؽ أخقض أن بدأت
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 ٕتٌٚحٞ أن أردٕٚ وهْٚ بير، تهٚب ؿد أنف: اجلقاب ـٚن آجتامظل؟ بٚفٍْٚق بحؼ

 شًّْٚ بٖنْٚ أذـر فُْل آخر، أو فًٌٛ احلديٞ بْٚ يًتّر ومل هق مٚ افير هذا حقل

 .ذفؽ وٕحق بٚفقطٍٜٔ يتًِؼ حٚ يْذر وؿد ويَٚل يَٚل ؿد أنف افير أن

 فُؾ مذـراً  أؿقل ظْدهٚ، ووؿٍْٚ مْٓٚ احلديٞ إتٓك ـٚن افتل افَْىٜ هلذه إُتٚمًٚ 

ـْ ﴿: وتًٚػ تٌٚرك بَقفف حًَٚ  مٗمـ ْؾ  اّلَلَ  َيتَِؼ  َوَم ًَ ـْ  َوَيْرُزْؿفُ * خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ ُٞ  ِم  ٓ َحْٔ

 ُٛ
ًِ َت  بٌِٚشف وطٍٔتف إػ إىِؼ إذا ذاك أو ادقطػ ؾٓذا[ 1، 2:افىالق﴾ ]حَيْ

 وإمٚ..ؾذفؽ إٕذاره إفٔف يقجف وٓ شٌِٔف يًسض أٓ إمٚ: أمريـ بغ ؾٓق اإلشالمل

 افْحق وظذ افَٕٚقن، خالف وهذا يْٚشٛ مٚ هذا ٕن إفٔف، اإلٕذار تقجٔف يٌدأ أن

 وأرادوا [افٌٚص] رـٛ حْٔام فف جرى ومٚ أمحد أيب أخْٔٚ مـ إًٍٓٚ  شًّتّقه افذي

 ٕكه وجؾ ظز اهلل واتَك ثٌٝ حٚ ثؿ مًجِتف، مـ افُريؿ فَِرآن اشتامظف مـ مًْف

 ثٌٚت أن أظتَد ؾٖنٚ يزظّقٕف، افذي افَٕٚقن أو افْيٚم وظذ أنقؾٓؿ رؽؿ ظِٔٓؿ اهلل

 أن بؼط ظدوه ظذ وجؾ ظز اهلل يْكه أن أمره ظٚؿٌٜ شُٔقن مٌدئف ظذ ادًِؿ

ُٕقا  َوٓ هَتُِْقا  َوٓ﴿: ربف بَقل يُٖتر َِْقنَ  َوَأنْتُؿُ  حَتَْز ُْْتؿْ  إِنْ  إَْظ ِمِْغَ  ـُ ْٗ  آل﴾ ]ُم

 [.419:ظّران

 مـ أهقن افٌِد هذا يف افقوع أن أظتَد أنْل خٚصٜ بٚفثٌٚت، ْٕهح ٕحـ إذاً 

ٌٕف مـ ـثر يف افذي وافَٕٚقن افْيٚم ؾْٓٚك افًٚصّٜ، يف افقوع  فِؼع خمٚفػ جقا

 مع بًوُؿ تًٚوٕتؿ ؾ٘ذا هٚهْٚ، إمر هق مٚ مـ أـثر طْل يف تىٌَٔف ظذ حيرص

 وهذا فُؿ، افًٚؿٌٜ شتُقن ضًًٌٚ  افؼظل بٚفٌِٚس افقطٍٜٔ حوقر ظذ وثٌتؿ بًض

ـَ ﴿: تًٚػ ؿقفف مًٚين مـ ؿْ  ؾَِْٔٚ َجَٚهُدوا َواَفِذي ُٓ ِدَيَْ ْٓ ََِْٚ َفَْ ٌُ  [.59:افًٌُْقت﴾ ]ُش

ـْ ﴿: وجؾ ظز وؿقفف ْؾ  اّلَلَ  َيَتِؼ  َوَم ًَ ـْ  َوَيْرُزْؿفُ * خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ ُٞ  ِم  ٓ َحْٔ

 ُٛ
ًِ َت  [.1، 2:افىالق﴾ ]حَيْ

 يريد ٕنف بٚإلشالم، حيُؿ احلٚـؿ فُٚن مًِامً  ـٚن افنًٛ أن فق أظتَد أنٚ

 أهقاءهؿ، تقاؾؼ افتل افَقإغ هذه يريد افنًٛ أؽِٛ أن دام ومٚ افنًٛ، إروٚء
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 إٕام افنًٛ هذا بٖن صًر ؾِق افَٕٚقن، وهذا افْيٚم هذا يتٌْك ؾٓق صٓقاهتؿ تقاؾؼ

 وأبداً  دائامً  أؿقل ـام فُْل حديٞ ؾٔف جٚء مٚ مـ وهذا مًِاًم، ؾًُٔقن اإلشالم يريد

 مْٚشٌٜ يَتؤف افذي احلديٞ هذا أن أبغ واحد، بحجر ظهٍقريـ أرمل أنْل

 ًٍٕف افقؿٝ يف فُْل وًٍف، بٔٚن ظـ أشُٝ أن ذفؽ ل يًقغ ٓ وادَٚل احلٚل

 صِح صِح إذا افْٚس مـ صٍْٚن»: يَقل احلديٞ ذفؽ صحٔح، مًْٚه أن أبغ

 .شوافًِامء إمراء: افْٚس ؾًد ؾًد وإذا افْٚس،

 افنًٛ يروقا  أن يريدون ٕهنؿ إمراء فتًٌٓؿ ديْٓؿ ظذ افًِامء ثٌٝ ؾِق

 بًوْٚ أو أحدٕٚ يْك أن وظِْٔٚ بٖخٔف ؿقي ؾٚدرء فذفؽ افًِامء، هٗٓء ؾٔٓؿ افذي

،ًٚ  هذا يْتٓل حْٔام احلٚل بىًٌٜٔ شٔزول افٍْس يف حيقك افذي ؾٓذا وحْٔئذ بًو

 ظريب، إشالمل ؾزيف افًٚم ادجتّع يف صخهٜٔ: صخهٔتٚن فف يُقن أن مـ ادًِؿ

 شتزول ادنُِٜ هذه. افقطٍٜٔ أو افدائرة هل افذي اخلٚص ادجتّع يف وصخهٜٔ

 حيقك افذي اإلثؿ ؾٔزول افًٚم جمتًّف يف حيي ـام اخلٚص جمتًّف يف شٔحي ٕنف

 .افٍُٚيٜ افَدر وهبذا. شٌٌف زال مٚ إذا افٍْس يف

 (00 : 45 : 01/ 709/وافْقر اهلدى)

 (00 : 49 : 20/ 709/وافْقر اهلدى)

 (00 : 22 : 06/ 709/وافْقر اهلدى)

 الىٖرة بٓباس ادّيقد وا

 يف مْف افتحذير ورد افذي افنٓرة ثقب أو افنٓرة بٌِٚس ادَهقد مٚ :ادَِل

 ادًٚس؟ واؿًْٚ

 فٌس ؾ٘ذا وهٔئتف، افٌِٚس مـ ّٕىف فف بِد ـؾ أي ادًٚس واؿًْٚ يف :افنٔخ

 ؾٓق افنٓرة هق ويٌتٌل ؾٔف، مًروؾًٚ  وٓ مًٓقداً  فٔس افٌِد ذاك يف فٌٚشًٚ  مٚ رجؾ

 ذهْف يف افنٓرة ومًْك افٌِٚس، هذا يٌِس ٓ افذي افٌِد ضرأ  إذا أمٚ افنٓرة: فٌٚس

ًٚ، وارد ؽر  يتًِؼ رء ـؾ ؿٌؾ افنٓرة فٌٚس يًْل صٓرة، فٌٚس فٔس ؾٓذا إضالؿ
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 مْف، وافتحذير افتٌْٔف مـ بد ٓ رء هْٚ فُـ افٌِد، ظٚدة ذفؽ يف يالحظ ثؿ بٚفْٜٔ

 سحيٜ خمٚفٍٜ فِؼع خمٚفٍٜ يف يًَقا  أن ظْدهؿ ظِؿ ٓ ممـ افْٚس بًض يزر ؿد

 يًٚؾرون ادًِّغ مـ ـثر ؾّثالً  متقمهٜ، خمٚفٍٜ يف افقؿقع مـ أو خمٚفٍٜ مـ ؾراراً 

 يف مًروف ؽر تًٌِقٕف أن أنتؿ افذي افٌِٚس هذا افٌرب ؾٌالد افٌرب، بالد إػ

 ٕنف افٌالد: تِؽ أهؾ بزي تتزيٚ أن يٌٌْل أنف افنٔىٚن إفٔف ؾٔقحل افٌالد، تِؽ

 حيٚؾظ أن ادًِؿ ظذ ٕن افنٔىٚن: وحل مـ هذا: َٕقل ٕحـ بٚفٌْٚن، إفٔؽ شٔنٚر

 هذا: فف ؿٔؾ افٍُر، بغ وووع بٚهلِٔقـٌس رؾع فق بحٔٞ أمتف، فٌٚس وظذ زيف، ظذ

راً  فًِِّؿ جيقز ؾال ادًِّغ، فٌٚس يٌِس ٕنف مًِؿ:  اشتّر إذا أنف  يتقهؿ ممٚ ؾرا

 يٌتذ حْٔام افٍُٚر فٌٚس يٌِس بٖن ؾْٔامع صٓرة فٌٚس أنف اإلشالمل فٌٚشف ظذ

 ؟افٌالد تِؽ إػ بٚفًٍر

 (00 : 14 : 42/ 761/وافْقر اهلدى)

 شٕة إبٗض الثقب هؾ

 شْٜ؟ إبٔض افثقب هؾ :مداخِٜ

 .شْٜ :افنٔخ

 (  00 : 07: 20/  492/  وافْقر اهلدى)

 ادرأة ثقب ضقل 

 مـ هؾ شذراع إػ زدن»: شِّٜ ٕم ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؿقل اإلشٌٚل حديٞ يف :مداخِٜ

  افًٚق؟ ٕهػ مـ أم افًٌُغ

 فدؾع افثٚين وافنز افًقرة فًس افنز افنزيـ، جمّقع: افذراع :افنٔخ

 . ريح بًٌٛ يْتٟ ؿد افذي قرادحي
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 . افًٚق ٕهػ مـ: يًْل :مداخِٜ

 ًٕؿ؟ :افنٔخ

 . افًٚق ٕهػ مـ :مداخِٜ

 ؿِٝ؟ ـٔػ ًٕؿ، :افنٔخ

 . افًٚق ٕهػ مـ :مداخِٜ

  افًٚق؟ ٕهػ مـ افذي هق مٚ :افنٔخ

 . افذراع :مداخِٜ

 . ًٕؿ افذراع :افنٔخ

  (.: ..1 : 21/  41/  وافْقر اهلدى)



 اإلسبال أحكاو
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 الَْبني فقق اإلزار رفع وجقب

 .شإزارك ؾٚرؾع اهلل ظٌد ـْٝ إن[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .افًٌُغ ؾقق مٚ إػ اإلزار رؾع وجقب: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 إزاره يىٔؾ ٓ أن ادًِؿ ظذ جيٛ أنف ظذ طٚهرة دٓفٜ احلديٞ ويف [:ؿٚل ثؿ]

 رد ؾٍٔف اخلٔالء، يَهد ٓ ـٚن وإن ؾقؿٓام، مٚ إػ يرؾًف بؾ افًٌُغ، دون مٚ إػ

 إرض، ُتس أن تُٚد حتك جٌٌٓؿ ذيقل يىِٔقن افذيـ ادنٚيخ بًض ظذ واوح

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ٕمر اتٌٚظٚ ترـقه ؾٓال! خٔالء ذفؽ يًٍِقن ٓ أهنؿ ويزظّقن

 !ظّر؟ ابـ مـ ؿٌِٚ أصٍك هؿ أم ظّر، ٓبـ بذفؽ

 (.96/ 1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 اإلزار وـ الَْبني وـ أشِؾ فٗام خر ٓ

 ظذ ذفؽ صدة رأى ؾِام. افًٚق ٕهػ إػ اإلزار[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل] 

 .شذفؽ مـ أشٍؾ ؾٔام خر ٓ افًٌُغ إػ: ؿٚل ادًِّغ،

 ـثر ظْٓٚ أظرض ممٚ افًْٜ وهذه :ؿٚل ثؿ اإلزار، مْتٓك: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 .افًٚمٜ ظـ ؾوال اخلٚصٜ مـ

 (.151/ 1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الَْبني حتت الثقب إضالة حتريؿ

 .شافْٚر يف اإلزار مـ افًٌُغ جٚوز رء ـؾ»

 .[افًٌُغ حتٝ افثقب إضٚفٜ حتريؿ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ]

 (.56/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ
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 عٓٗف البٌٕٓقن وقٗاس  اإلزار وقضع حتديد

. خَِف رء ـؾ أحًـ ؿد وجؾ ظز اهلل إن! ظّرو يٚ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 ظّرو رـٌٜ حتٝ افّْٔك ـٍف مـ أصٚبع بٖربع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ورضب -! ظّرو يٚ

 إوػ إربع حتٝ أصٚبع بٖربع رضب ثؿ] رؾًٓٚ، ثؿ اإلزار، مقوع هذا -: ؾَٚل

 يٚ: ؾَٚل افثٕٜٚٔ، حتٝ ووًٓٚ ثؿ رؾًٓٚ، ثؿ ،[اإلزار مقوع هذا !ظّرو يٚ: ؿٚل ثؿ

  .شاإلزار مقوع هذا! ظّرو

 وحتريام وإبٚحٜ اشتحٌٚبٚ اإلزار مقوع يف إحٚديٞ أن واظِؿ [:اإلمٚم ؿٚل]

 يف ادْذري احلٚؾظ مْٓٚ افىٔٛ افُثر خرج وؿد ،شافهحٔحغ» يف وبًوٓٚ ـثرة،

 ظٌد أمحد افنٔخ يذـره مل أنف افٌريٛ ومـ مْٓٚ، هذا وفٔس ،شوافسهٔٛ افسؽٔٛ»

 وٓ ش211/  47» شافربٚين افٍتح» مـ افٌِٚس ـتٚب مـ افٌٚب هذا يف افٌْٚ افرمحـ

 وفُـ ذفؽ، مـ فِتحَؼ يتًع ٓ وافقؿٝ مْف، آخر مُٚن يف ذـره ؿد ـٚن إذا أدري

 ظذ فِّراجًٜ تًٓٔال إفٔف، يرصد وأن ذفؽ ظذ يٌْف أن ظِٔف ؾُٚن أورده ـٚن إن

 خترجيف آثرت وإٕام ش.291/  47» أخرجف أنف إخقاين أحد أخزين ثؿ. افٌٚحٞ

 مل ادؼوع، وؽر ادؼوع اإلزار دقوع بديًٚ ظِّٔٚ حتديدا ؾٔف أن: إول: ٕمريـ

 يف يرى افذي افتٍٚوت أن واوحٚ بٕٔٚٚ ؾٔف أن: وأخر. إحٚديٞ مـ ؽره يف أره

دا، بٔٚوٚ افْٚس ، وضقٓ وشقا  أجرد، وذاك أصًر، وهذا وٕحقفٜ، وبدإٜ وؿكا

 اخلَِٜٔ افٍقارق مـ ذفؽ وؽر ،زهلٛ أو! ـقشٟ وذاك شافِحٜٔ ظئؿ» أخحك وهذا

 ظز اهلل خِؼ تٌٔر حيٚول أن فًِِّؿ يٌٌْل ؾال حًـ، اهلل خِؼ مـ ذفؽ ـؾ أن

 وافقاصامت وادتّْهٚت، افْٚمهٚت» حديٞ يف ـام افًِـ اشتحؼ وإٓ وجؾ،

 خترجيف ويٖيت ظِٔف، متٍؼ. شفِحًـ اهلل خلِؼ ادٌرات وافٍٚجلٚت وادًتقصامت،

 أضٚل افذي إنهٚري ظّرو تًِٜٔ أراد ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل وـٖن ش.2792» رؿؿ اهلل ب٘ذن

 . شخَِف رء ـؾ أحًـ ؿد اهلل إن»: ملسو هيلع هللا ىلص بَقفف شٚؿٔف محش فٌٔىل إزاره

 فًٌض بدا مٓام خَِف يف وؿوٚئف اهلل بَدر افروٚ ظذ ادًِؿ حيّؾ ممٚ وهذا
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 يًىل ممٚ افقاؿع يف وهذا! حًـ ؽر أنف جِٓٓؿ وتُٚثػ إيامهنؿ وًػ ممـ افْٚس

ة بٖن افَٚئؾ فِرأي ؿقة  ٕن تْتٍٓٚ، أو حتَِٓٚ أن هلٚ جيقز ٓ أنف حلٜٔ هلٚ ٌٕٝ إذا ادرأ

 فِحًـ ذفؽ تًٍؾ إٕام تْتٍٓٚ حغ أهنٚ صؽ وٓ. خَِف رء ـؾ أحًـ ؿد اهلل

. تًٚػ بٚهلل وافًٔٚذ اهلل، فًْٜ بذفؽ ؾتًتحؼ فنًرهٚ، افقاصِٜ تًٍؾ ـام وافتجّؾ

 ؾَد بدوهنٚ وأمٚ خٔالء، جره حتريؿ يف سحيٜ ؾٕٚحٚديٞ فإلزار، بٚفًٌْٜ وأمٚ

،  بٔٚن يف ظّرو مع ملسو هيلع هللا ىلص تدرجف ظِٔف يدل افذي وهق أجوٚ، حرمف مـ ؾّْٓؿ اختٍِقا

 هذا» : فف وؿقفف افًٌُغ، ؾقق مٚ إػ بف إتٓٚؤه ثؿ وجقازا، اشتحٌٚبٚ اإلزار مقاوع

 افَقل مع افتدرج يٍد مل وإٓ ذفؽ، بًد جقاز ٓ أنف طٚهر ؾٕ٘ف ،شاإلزار مقوع

 رواه. شافْٚر يف افًٌُغ مـ أشٍؾ مٚ» :ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف ويٗيده. خيٍك ٓ ـام صٔئٚ ادذـقر

 وٓ... » :ادتَدم حذيٍٜ حديٞ يف ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف ؿقة ويزيده .ظّر ابـ ظـ افٌخٚري

 . شاإلزار يف فًٌُِغ حؼ

 مل وإن افتحديد، هق هذا أن وافيٚهر»: ظِٔف تًَِٔف يف افًْدي احلًـ أبق ؿٚل

. شأخػ إمر وبدوٕف إمر، اصتد اخلٔالء إػ إوؿ إذا ًٕؿ. خٔالء هْٚك يُـ

 فًِْٚء أذن حٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ويَقيف .شٌؼ حٚ أجوٚ افتحريؿ مع وفُـ ًٕؿ،: ؿِٝ

 أو بريح أؿدامٓـ تُْنػ ٓ فُل صزا  يزدن أن هلـ أذن ثؿ ذيقهلـ يرخغ أن

 بٚدْع أوػ ؾٚفرجٚل ذفؽ وراء مـ ؾٚئدة ٓ إذ ذفؽ، ظذ يزدن أن هلـ يٖذن مل ؽرهٚ،

: افَقل ومجِٜ .شافٍتح» يف اهلل رمحف حجر ابـ احلٚؾظ مـ هذا اشتٍدت. افزيٚدة مـ

 ؿهد ذفؽ مع اؿسن ؾ٘ذا فِرجٚل، جيقز ٓ افًٌُغ حتٝ مٚ إػ افثقب إضٚفٜ إن

 شافٌْىِقن» هوافف إضٚفتف افٔقم ادًِؿ افنٌٚب مهٚئٛ ؾّـ ،اإلثؿ اصتد اخلٔالء

 أؾٜ هذه مع ؾٕ٘ف ش!افؼفًتقن» جْس مـ مْف ـٚن مٚ ٓشٔام افًٌُغ، حتٝ مٚ إػ

 ممٚ وإفٔتغ، افٍخذيـ ظْد جدا وؤؼ افًٌُغ، ظْد جدا ظريض ؾٓق ؾٔف، افتل

ة صٌف وهؿ يهِقن اهلل يدي بغ يٍَقن وتراهؿ وجيًّٓٚ، افًقرة يهػ  ؾٕ٘ٚ! ظرا

 افثَٚؾٜ مـ رء ظذ هق ممـ بًوٓؿ أن افًجٔٛ ومـ. راجًقن إفٔف وإٕٚ هلل

 افٌْل شّع حٚ بُر أيب بَقل ادذـقرة اإلضٚفٜ جقاز ظذ يًتدل أن حيٚول اإلشالمٜٔ
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 أحد إن! اهلل رشقل يٚ: شافَٔٚمٜ يقم إفٔف اهلل يْير مل خٔالء ثقبف جر مـ: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص

 يهًْف ممـ فًٝ»: ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؾَٚل مْف، ذفؽ أتًٚهد أن إٓ يًسخل إزاري صَل

 وـذفؽ ،شأحٕٔٚٚ يًسخل»: روايٜ يف وزاد ـٖمحد، وؽره افٌخٚري أخرجف. شخٔالء

  ش.2/  224/  2» شاإليامن صًٛ» يف افٌَٔٓل رواه

 ؾٔف بؾ ثقبف، يىٔؾ يُـ مل ظْف اهلل ريض بُر أبٚ أن يف سيح ؾٚحلديٞ: ؿِٝ

 افرؽؿ ظذ ؾًٔسخل يتًٚهده، ذفؽ مع ـٚن وأنف مْف، ؿهد بٌر يًسخل ـٚن أنف

 ـٚن صده ؾُٖن»: أمحد روايٜ ظَٛ ش247/  40» احلٚؾظ ؿٚل. أحٕٔٚٚ ذفؽ مـ

 ٕنف ،يًسخل ٓ ظِٔف ُمٚؾيٚ ـٚن ؾ٘ذا اختٔٚره، بٌر ؽره أو بّق حترك إذا يْحؾ

 ؾٓؾ : ؿِٝ. ٕحٍٔٚ ـٚن أنف افروايٚت بًض يف أن ذـر ثؿ. شصده يًسخل ـٚد ـِام

 بٌر بُر أيب مـ يَع ـٚن مٚ بغ ـٚفنّس طٚهر وافٍرق هبذا آشتدٓل جيقز

 .اهلقى مـ افًهّٜ اهلل ًٕٖل! ؿهدا دائام مًٌال ثقبف جيًؾ مـ وبغ ؿهد،

 بًض ظذ افنٌٜٓ هذه فىرو وافنوال، افٌْىِقن إضٚفٜ ظـ تُِّٝ وإٕام

 يف إمراء وإضٚفٜ مك، يف خٚصٜ جٌٌٓؿ أذيٚل ادنٚيخ بًض إضٚفٜ وأمٚ افنٌٚب،

 ـتٌٝ .واهلدايٜ افًالمٜ اهلل ًٕٖل. ُٕٚرتف طٚهر ؾٖمر ٕظٌئتٓؿ افًربٜٔ افٌالد بًض

 يٌٚدر احلََٜٔ فف تتجذ ؾحْٔام خمِهٚ، ـٚن افًٚبَٜ افنٌٜٓ ظِٔف ضرأت ؾّٔـ فًؾ هذا

 صًْٕٜٚٔ حِٜ ظِٔف ـٚن افذي افنٚب ذفؽ إتٓك ـام أؾٜ تِؽ ظـ إٓتٓٚء إػ

 ظٌد أبٚ يٚ حٚجتؽ مٚ :ؿٚل! هِؿ ؾتك يٚ: ظْف اهلل ريض ظّر ابـ فف ؾَٚل. شٌال جيرهٚ

 ومٚ! اهلل شٌحٚن: ؿٚل افَٔٚمٜ؟ يقم إفٔؽ اهلل يْير أن أتحٛ وحيؽ: ؿٚل افرمحـ؟

. ش...اهلل يْير ٓ»: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل شًّٝ: ؿٚل ذفؽ؟ أحٛ ٓ أن يًّْْل

 أمحد ورواه صحٔح، بًْد افٌَٔٓل رواه .مٚت حتك منّرا  إٓ افنٚب ذفؽ ير ؾِؿ

 .ش....ير ؾِؿ»: ؿقفف دون ٕحقه ظّر ابـ ظـ أخرى ضريؼ مـ ش56/  2»

 (.144-108/ 5/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ
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 اإلشبال حروة

ْٕٚ أذـر أن أريد أنٚ بس :افنٔخ  افْٚس بًض بًوٓؿ، يف ٓحيتف رء يف إخقا

 أو مَهقداً  ـٚن وشقاء ؿهد، بدون أو بَهدٍ  افًٌُغ حتٝ ؾتْزل ثٔٚهبؿ يىِٔقن

 يالحظ أن ًٍٕف، يالحظ أن مًِؿ ـؾ ظذ ؾٔجٛ جيقز، ٓ ؾذفؽ مَهقد ؽر

 يف ـام افْٚر ؾٍل افًٌُغ جٚوز مٚ ٕنف ـًٌٔف، جيٚوز ضقيالً  يُقن أٓ ثقبف،

 .شافْٚر يف ؾٓق افًٌُغ جٚوز مٚ»: افًالم ظِٔف افٌْل ظـ افهحٔحٜ إحٚديٞ

 ظٌٚءة، يُقن أن فًٌُِغ ادجٚوز افىقيؾ افثقب يُقن أن بغ ذفؽ يف ؾرق وٓ

 أن أو هوآً، يُقن أن أو جالبٜٔ، أو تَقفقن، ـام دصداصٜ ؿّٔهًٚ  يُقن أن أو

ًٚ  يُقن  جٚوز مٚ»: افًالم ظِٔف فَقفف افًٌُغ يتجٚوز أن جيقز ٓ ذفؽ ـؾ بْىِقٕ

 شش.افْٚر يف ؾٓق افًٌُغ

ْٕٚ أؿقل أن أريد وأنٚ  يُقن أٓ افًْٜ بٚتٌٚع ُّيتّقن افذيـ افًْٜ أهؾ إلخقا

 وٓ حًـ وهذا ظْٓٚ، افًٗال يُثر افتل افٍرظٜٔ ادًٚئؾ هذه بّثؾ ؾَط اهتاممٓؿ

 ادتًَِٜ أو أنًٍٓؿ بذوات ادتًَِٜ أخىٚءهؿ يًْقن ثؿ ؾٔف، ريٛ وٓ صؽ

 ـؾ يف افؼظٜٔ إحُٚم بتىٌٔؼ ُّيتّقن ؾال بٌْٚهتؿ، ادتًَِٜ أو وًٕٚئٓؿ بزوجٚهتؿ

 ومٚ ضٚل مٚ أن يًِّقن وهؿ بدظٜ هذه وإٓ شْٜ هذه يًٖخقن هؿ بْٔٚ ادجٚٓت هذه

ة وأن افْٚر، يف ؾٓق افًٌُغ ظـ زاد  خترج أن بٔتٓٚ مـ خرجٝ إذا جيٛ ادرأ

 خترج أن ًٕٚءٕٚ أـثر يف ٕجده ٓ مٚ وهذا مخٚرهٚ، ؾقق اجلٌِٚب توع وأن بجٌِٚهبٚ،

 بغ: إمريـ بغ جتّع أن: أي جٌِٚهبٚ، رأشٓٚ وظذ رأشٓٚ يف خمتّرة وهل ادرأة

َٚ َيٚ﴿: تًٚػ ؿقفف تىٌٔؼ َْزَواِجَؽ  ُؿْؾ  افٌَِْلُّ  َأُّيُّ   َوَبَْٚتَِؽ  ِٕ
ِ
ٚء ًَ
ِمِْغَ  َوِٕ ْٗ ُ ـَ  ُيْدِٕغَ  اْد ِٓ ْٔ َِ  َظ

ـْ  ـَ  ِم ِٓ ـَ ﴿: تًٚػ ؿقفف وبغ[ 69:إحزاب﴾ ]َجالبٌِِٔ ْب ـَ  َوْفَْٔيِ ِرِه ُّ  َظَذ  بُِخ

ـَ   ؽر اجلٌِٚب وأن اجلٌِٚب، ؽر اخلامر أن ًِٕؿ أن ؾٔجٛ[ 14:افْقر﴾ ]ُجُٔقهِبِ

 جيٛ افًْٚء فُـ وافًْٚء، افرجٚل ؾٔف وينسك افرأس ؽىٚء هق اخلامر وأن اخلامر،

 افرجٚل أمٚ وافهدر، افًْؼ مـ حقاه ومٚ ـِف افرأس بٚخلامر يًسن أن ظِٔٓـ
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 أو يًّح ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن افهحٔحٜ افًْٜ يف جٚء فذفؽ ـذفؽ، فٔس ؾٖمرهؿ

 .اخلٍغ وظذ اخلامر ظذ ادًح يف رخص

ة بٚفًٌْٜ اجلّع  رأشٓٚ ظذ اخلامر تَِل أن بغ دارهٚ مـ خترج افتل فِّرأ

 يف أراه ٓ مٚ – إشػ مع – وهذا تىٌَٔف، واجٛ أمر هذا اخلامر ؾقق واجلٌِٚب

 .ظْٓـ ًٕٖل ؾال ؽرهـ أمٚ ادِتزمٚت، افًْٚء مـ ـثر

ويِٓؿ يىِٔقن أهنؿ ٕجد افرجٚل ـذفؽ  أو جالبٔتٓؿ أو بْٚضِٔٓؿ أو ها

 أي ثقهبؿ يىقل أٓ افًِؿ ضالب شٔامء مـ بؾ يُقن، أن يٌٌْل ٓ هذا ـؾ ظٌٚيتٓؿ

 .وأؿك أؿك يُقن أن وإوػ افًٌُغ، ظذ ويزيد ـٚن ٕقع

 (00: 11: 21/ 216/  وافْقر اهلدى)

 لٓرجؾ الَْبني أشِؾ الٓبس حْؿ

  فِرجؾ؟ بٚفًٌْٜ افًٌُغ أشٍؾ افٌِٚس حُؿ :مداخِٜ

 .افْٚر يف :افنٔخ

  (.: .42 : 16/  41/  وافْقر اهلدى)

 باخلٗالء خاص الثقب إشبال حتريؿ هؾ

ٚئؾ ٌٜ :اًف فًْ هر ٚب ّٔص فَت ر أيب حدٞي اَف ٌل مع ُب ٌْل فف ؿٚل حٚ ملسو هيلع هللا ىلص  اْف  ملسو هيلع هللا ىلص  اف

ؽ ًؾ ممـ فًٝ ٕإ رجؾ جيقز وٓ ظغ واؿًف هذه هؾ خٔالء ذفؽ ٍي  مـ فٔس ثقبف يىٔؾ أن ِف

ب   ذفؽ؟ وٕحق افُز ٚب

 خٔالء ذفؽ يًٍؾ ٓ أنف فدظقى ثقبف إضٚفٜ يتًّد أن فًِِّؿ جيقز ٓ :افنٔخ

 :اثْغ فًٌٌغ وذفؽ

 ذـرتف مٚ بُر ٕيب افًالم ظِٔف  افرشقل بَقل يتًِؼ افذي وهق :إول السبب 
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  فف ؾَٚل ضقيال ثقبٚ يتخذ مل ظْف اهلل ريض بُر أبٚ أن خٔالء ذفؽ تًٍؾ ٓ إٕؽ إٍٓٚ

بٚ  افًالم ظِٔف  ؿقفف ـٚن وإٕام خٔالء ذفؽ تًٍؾ ٓ إٕؽ  افًالم ظِٔف  أنف فَقفف جقا

 أمر هذا أن  افًالم ظِٔف افرشقل ؾٖجٚبف ذيِف أضٚل فق ـام ؾٔهٌح ظْف افثقب يًَط

 بٖيب ِٕحؼ أن جيقز ٓ ؾٌذفؽ ءخٔال تًٍِف ٓ ؿهدا تًٍِف ٓ ٕنؽ ظِٔف تٗاخذ ٓ

 أيب ؾحٚدثٜ ءخٔال ذفؽ ًٍٕؾ ٓ ٕحـ يَقفقن ثؿ افذيقل إضٚفٜ يتًّدون ٕٚشٚ بُر

 .مىَِٚ هلٗٓء تنٓد ٓ بُر

 جيقز مٚ ومَدار ثقبف يف فًِِّؿ ٕيٚمٚ ووع ؿد  ملسو هيلع هللا ىلص  افٌْل أن أخر والسبب 

 ؾ٘ن ،افًٚق ٕهػ إػ ادٗمـ زرةإ» :وافًالم افهالة ظِٔف  ؾَٚل مْف يىٔؾ أن فف

 يف ذـرهٚ جٚء افتل افًِٜ يقجد ٓ ؾْٓٚ شافْٚر ؾٍل ضٚل ؾ٘ن ،افًٌُغ ؾ٘ػ ضٚل

 هذا شافَٔٚمٜ يقم فٔفإ وجؾ ظز اهلل يْير ٓ خٔالء إزاره جر مـ» :افهحٔح احلديٞ

 افًٚؿغ حتٝ اإلزار إضٚفٜ أن بًّْك شٚؿٔف حتٝ إزاره يىٔؾ مـ وزر مـ أصد وزر

 ،افْٚر يف وهق صٚحٌف ظِٔف مٗاخذ ؾٓق ٓ أم خٔالء ذفؽ ؾًؾ هؾ افْير بٌض ظّدا

 ؾ٘ػ ضٚل ؾ٘ن افًٚؿغ ٕهػ إػ افٌْقي افْيٚم هلذا ادخٚفٍٜ هذه مع اؿسن إن فُـ

 يًٍؾ أنف افْيٚم هلذا ادخٚفٍٜ هذه مع اؿسن ؾ٘ن افْٚر ؾٍل ضٚل ؾ٘ن افًٌُغ ؾقق مٚ

 بْيرة وجؾ ظز ربْٚ وتقجف ربف فرمحٜ ؾَده وظٔد يًتحؼ افذي ؾٓق خٔالء ذفؽ

 اإلضٚفٜ جقاز بُر أيب ؿهٜ مـ ٕٖخذ أن يٌٌْل ٓ فذفؽ ،افَٔٚمٜ يقم إفٔف افرمحٜ

 إن واوح وهذا افًٚبؼ احلديٞ ٕيٚم خيٚفػ هذا ٕن اخلٔالء ؿهد بدون بَهد

  .اهلل صٚء

 ؿهر افَّٔص يٌِس اإلخقة مـ ـثر أن ٕالحظ يًْل صٔخْٚ يٚ :افًٚئؾ

 يف يدخؾ هذا هؾ افًٌُغ حتٝ مٚ إػ أحٕٔٚٚ يهؾ يًْل ضقيؾ بْىِقن حتتف ويٌِس

 ؟افْٓل

 افىٚحقن ظذ افدروب ـؾ أجوٚ جيقز ٓ افىٚحقن ظذ افدروب ـؾ :افنٔخ

 اإلزار ٕن ،هذا جيقز وٓ ،ًٕؿ أي ُمرم ؾٓق ادحرم إػ يقصؾ افىريؼ ـؾ يًْل
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 ـٚن أو ؿّٔهٚ ـٚن أو إزارا ـٚن شقاء افثقب هق ادَهقد إٕام بذاتف مَهقد فٔس

 .افًٌُغ حتٝ مٚ إػ افثقب هذا ٔؾيى أن فًِِّؿ يٌٌْل ؾال ذفؽ ٕحق أو ظٌٚءة

 شادخِٜٔ مـ اإلزار إشٌٚل ؾ٘ن اإلزار وإشٌٚل إيٚك» حديٞ أشتٚذي-:مداخِٜ

 اخلٔالء مـ يُقن أوٓ اخلٔالء مـ هذا يُقن أنف شقاء أنف ظذ يدل ؿد احلديٞ هذا

 ؟اخلٔالء مـ يُقن افًٌُغ بًد إزاره يًٌؾ أن جمرد هق

 ُْٕر أن ًٕتىٔع ٓ أنْٚ افقاؿع فُـ إصؾ هق هذا بؾ افهحٔح هذا :افنٔخ

 ؿهد إضالؿٚ خِدهؿ يف يدور وٓ ذفؽ يًٍِقن ؿد افْٚس بًض أن وهق آخر واؿًٚ

 أنٝ تذـره افذي احلديٞ ؾٓذا اخلٔالء مْف ادَهقد اإلزار إضٚفٜ هق فُـ ءٔالاخل

 ـؾ ظذ ٍٕرض أن يًْل ٓ هذا فُـ ،خٔالء هق اإلزار يىٔؾ حٚذا إصؾ إػ يًر

 فُْْٚ ،أؾًؾ مٚ أنٚ يَقل بًٍْف أدرى وهق ،خٔالء ذفؽ يًٍؾ بٖنف ٕتّٓف أن صخص

 ذاك أو افَّٔص هلذا مْٟٓ هق افذي افًٚبؼ احلديٞ إػ هذه واحلٚفٜ ٕيره ٍِٕٝ

 .ظْف اهلل ريض  اخلدري شًٔد أيب حديٞ مـ وهق افثقب

  (.: .25 : 64/ 11/ وافْقر اهلدى)

 خٗالء؟ فَٓف بٔـ خاص اإلشبال حتريؿ هؾ 

 ؾٔف يُقن ممُـ افثقب إضٚفٜ أن مًؽ أواؾؼ أنٚ افثقب إلضٚفٜ بٚفًٌْٜ :افنٔخ

 فداريتؽ أداريؽ أن أردت فق ٕين أداريؽ: أن أريد ٕين أواؾؼ وفـ وخٔالء، ـزيٚء

 ؿقفف وهق افًالم، ظِٔف افرشقل حديٞ يقاؾؼ ـالم ـِّتْل ٕنف وإٕام ؿٌؾ، مـ

 .تُز أي: خٔالء. شافَٔٚمٜ يقم إفٔف وجؾ ظز اهلل يْير مل خٔالء إزاره جر مـ»: ملسو هيلع هللا ىلص

 وافًزة رداءي افُزيٚء» هذا، ادقوقع يف يُّـ ؿدد حديٞ يف :مداخِٜ

 .شأبٚل وٓ افْٚر يف أدخِتف مْٓام واحد ظذ ٕٚزظْل ؾّـ إزاري،

ؿ، :افنٔخ قوقع ظالؿٜ فف فٔس فُـ صحٔح، حدٞي هذا ًٕ س ّب ٌٚ  .اِف

 .يًْل ظٚم بنُؾ :مداخِٜ
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  .ًٕؿ أي :افنٔخ

 ـام وهْٚ– احلديٞ هذا يًْل ٓ فُـ افًّقم، هذا يف افٌِٚس مقوقع ؾٔدخؾ

 أنف خٔالء، ذفؽ يًٍؾ ٓ أنف بدظقى ثقبف أضٚل إذا ادًِؿ أن -افَهٔد بٔٝ: يَٚل

ًٚ: ظِٔف فٔس ًٚ  ؿِْٚ صئْٚ وإن مْٓجًٚ  ووع ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن وذفؽ صٔئ  خٚصًٚ  زي

 هذا ؽر ادقوقع هذا يف يُـ مل فق افثقب، إضٚفٜ ظدم حٔٞ مـ فًِِّّغ

 خٔالء ظـ إٓ فٌٚشف جيقز افىقيؾ افثقب أن َٕقل ـْٚ اخلٔالء، حديٞ احلديٞ،

 أن حٔٞ وافًالم، افهالة ظِٔف ؾًِف مـ أحدمهٚ آخران، صٔئٚن ظْدٕٚ فُـ ؾحرام،

 أن صؽ وبال افًٌُغ، يىقل إرض ظذ أو إرض ظذ جيره ضقيالً  يُـ مل ثقبف

 .إول افقء هذا ،ملسو هيلع هللا ىلص شُمّد هدى اهلدى خر»: إحٚديٞ بًض يف جٚء ـام

 ٕهػ إػ ادٗمـ إزرة: »افًالم ظِٔف افرشقل يَقل ،أهؿ وهؿ أخر وافقء

 .شافْٚر ؾٍل ضٚل ؾ٘ن افًٌُغ، ؾ٘ػ ضٚل ؾ٘ن افًٚق،

 يف ظٚمًٚ  مْٓجًٚ  فًِِّّغ افًالم ظِٔف افرشقل ووع مًْٚه احلديٞ هذا

 يُقن أن جيقز افًٚق، ٕهػ إػ يُقن أن: َٕقل اخلٔالء، ظـ افْير بٌض فٌٚشٓؿ

 افْٚتئغ، افًوديـ مهٚ مًروؾغ وافًٌُغ افًٌُغ، ؾقق مٚ اجلقاز هذا وحد أضقل،

 افًالم ظِٔف ؾٚفرشقل ذفؽ دون مٚ أمٚ افهقرتغ، هذه مـ صقرة فؽ ؾٔجقز

 .شافْٚر يف»: يَقل

 ؿد اجلقاب ٕن خٔالًء: ثقيب أضٔؾ ٓ أنٚ: يَقل أن فًِِّؿ جيقز ٓ ذفؽ وظذ

 يف مٚ ظذ مًِىغ فًْٚ وٕحـ افَِقب، يف بام أظِؿ واهلل ـذفؽ إمر يُقن

ئر، يتقػ واهلل افيٚهر، فْٚ افَِقب،  ظِٔف افرشقل دهحد افذي هق افيٚهر هذا افنا

 ؾٍل ضٚل ؾ٘ن افًٌُغ، ؾ٘ػ ضٚل ؾ٘ن افًٚق، ٕهػ إػ ادٗمـ رةإز: »بَقفف افًالم

 .شافْٚر

 فْٚ جيقز ٓ ظٚمٜ فًِِّّغ افًالم ظِٔف افرشقل ووًف افذي ادْٟٓ هذا بًد

 ٌْٕٔٚ بٖن ٍٕخر ٕحـ مجًًٔٚ  ًِٕؿ ـام ٕنف ؾَط: افرشقل زمـ يف ـٚن هذا أن: َٕقل أن
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 ظذ ؾوِٝ»: مًروف حديٞ يف ؿٚل أنف خهٚئهف مـ ظِٔف وشالمف اهلل صِقات

 إػ وبًثٝ خٚصٜ، ؿقمف إػ يًٌٞ افٌْل وـٚن»: مجِتٓٚ مـ ش...بخّس إنٌٔٚء

 .شـٚؾٜ افْٚس

َِْْٚكَ  َوَمٚ﴿: افهدد هذا يف تٍُل وأيٜ َٓ  َأْرَش ًٜ  إِ َٚؾ َِٕذيًرا  َبِنًرا  فَِِْٚسِ  ـَ ﴾ َو

 [.28:شٌٖ]

َِْْٚكَ  َوَمٚ﴿: إخرى وأيٜ َٓ  َأْرَش ًٜ  إِ غَ  َرمْحَ
ِ
َٚد ًَ ِْ

ِ  [.407:إنٌٔٚء﴾ ]ف

ين أو ُّيقدي إمٜ هذه مـ رجؾ مـ مٚ»: يَقل افذي أخر احلديٞ ثؿ  ٕكا

 .شافْٚر دخؾ إٓ يب يٗمـ ٓ ثؿ يب يًّع

 يقم إػ مًتّرة ذيًٜ افًالم ظِٔف افرشقل ذيًٜ أنف ـِف وذاك هذا مًْك

 .اهلل خلِؼ تٌديؾ ٓ افَٔٚمٜ،

 دفٔؾ يٖت ومل افزمٚن، ذاك يف ؾًِف أو افًالم ظِٔف افرشقل بف ٕىؼ حُؿ ؾُؾ

 يقم إػ مًتّرة تٌَك إحُٚم ؾٓذه بزمٕٚف أو افًالم، ظِٔف بف احلُؿ ذفؽ خيص

 رء: ظِٔف مٚ ضقيِٜ ـٕٚٝ إذا افٔقم افدصداصٜ أن َٕقل أن يهح ٓ وفذفؽ افَٔٚمٜ،

 .تُزاً  ذيقهلؿ يىِٔقن أهنؿ ظٚداهتؿ مـ ـٚن افًرب ٕن

 هق وـام افًجؿ، يف ـٚن ـام افًرب يف ـٚن هذا يُقن أن يُّـ ؿد: َٕقل

 جيقز أنف اخلٔالء ٕٜٔ ؽر بْٜٔ ذفؽ ؾًؾ مـ أن ذفؽ يًْل ٓ وفُـ افٔقم، مقجقد

 .فف ذفؽ

 ادنُِٜ، ٍٕس افثٚين وهذا خٔالء، ظـ ضقيؾ ثقبف هذا أن ّٕٔز ـٔػ ؿِْٚ وـام

 .مٔزان ظْدٕٚ يقجد ٓ ظْدٕٚ؟ افذي ادٔزان هق مٚ خٔالء، يًٍِف ٓ هذا فُـ

 ثقبف يىقل حد ظدش مٚ أن إتٓٝ،يًْل افًٚدة هذه أن أظتَد :مداخِٜ

 .اجلٚهِٜٔ يف ؾٔف ـٕٚقا  افذي بٚفنُؾ

 افنُؾ؟ ذفؽ ـٚن مٚذا :افنٔخ



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   أحُٚم اإلشٌٚل 

 

526 

 .ورائٓؿ جيروه ؾًالً  ـٕٚقا  :مداخِٜ

 مًِٔش؟ يًْل جر وبدون :افنٔخ

 بُْٔس مٚ إصٌع، يًْل إرض وبغ بْٔف وإٕام ـٚفًْٚء جير ٓ ـٚن إذا يًْل

 رء؟ ظِٔف مٚ يًْل وراه، مـ إرض

 افهالة ظِٔف افرشقل وـٚن، اإلشالم بدايٜ يف ـٕٚٝ هذه إمقر :مداخِٜ

 ظِٔف افرشقل بًْٜ ضًًٌٚ  افتزمقا  وادًِّغ افقء، هلذا ادًِّغ ٌٕف وافًالم

ًٚ  افنٌِٜ هذه تُررت مٚ بًدهٚ، افذي ؾٚفًهقر وافًالم، افهالة  ..هنٚئٔ

 دفِٔؽ؟ هق مٚ افُالم، هذا تَقل ظْدمٚ أن أنٝ :افنٔخ

 ... أو مثالً  حديٞ إيش زي دفٔؾ، ٕنف دفٔؾ يقجد ٓ :مداخِٜ

 ظْدك، يُقن افدفٔؾ أن مْؽ ُٕتٍل ٕحـ ظْدك، هق دفٔؾ رء، أي :افنٔخ

 .افدفٔؾ هٚت أنٝ وهُذا، هُذا ٕريد: وَٕقل ظِٔؽ ٕحرج ٓ يًْل

 .خر اهلل جزاك يًتٚهؾ هق :مداخِٜ

 .تًنوا وٓ ينوا واجٌْٚ، وهذا :افنٔخ

 صٚرفًتقن، يًّقه زمـ ظِٔف مٙ افنٚم يف ظْدٕٚ بْىِقن هْٚك ؿِٔاًل، ٕرحيؽ

 آشؿ؟ هبذا شًّتؿ هؾ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ٕٜٔ؟ حًـ ظـ يًٌِقٕف ـٕٚقا  رأجؽ مٚ :افنٔخ

 .يًْل ادقوٜ :مداخِٜ

 ... صٚرفًتقن :مداخِٜ

 .صٚرفًتقن رائد أبق ظرؾتف مٚ :افنٔخ
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 .صٚرفًتقن :مداخِٜ

 .افٌْىِقن هذا ًٕؿ، :افنٔخ

 .حتٝ مـ ظريوٜ رجِف افذي :مداخِٜ

 .إرض يًّح وضقيؾ ظريض :افنٔخ

 .أشٍِف هق افٌْىِقن مـ بْٔتٓل رء أول يًْل

ة أن يًْل رء، مْٓٚ مَهقد ادقوٜ هذه مقوٜ، تَقل ظْدمٚ  ادتزجٜ ادرأ

 رء؟ ادقوٜ هذه وراء مـ ؿهدهٚ أخٔس فُـ مقوٜ، ادخكة، افتْقرة تٌِس

ة فٌس :مداخِٜ  ...ادرأة ٕن خيتِػ: ادرأ

 هذا وراء رء مَهقد مْؽ، أشّع أريد أنٚ فُـ خيتِػ، أنف ظٚرف أنٚ :افنٔخ

 مَهقد؟ ؽر وٓ مقوٜ، ًّٕٔف افذي افقء

 .أظرف مٚ :مداخِٜ

 وبرأجؽ بًَِؽ افؼظٜٔ افْهقص تًٚفٟ أن اهلل ظٌد أبق يٚ بٔهر مٚ :افنٔخ

 هق مٚ أشٖخؽ وظْدمٚ مقوٜ، تَقل واؿًل مثٚل فؽ جٌٝ وإذا دفٔؾ، ظْدك ومٚ

ًٚ، حتر ٓ ادقوٜ هذه مـ ادَهقد ب  حٚذا؟ جقا

 .ؿِقهبؿ ادٗفٍٜ مثؾ مثاًل، مثٚل أظىٔؽ :مداخِٜ

 .ؾًٍِٜ يٍُل قاب،اجل ختنين ٓ جقاب أظىْٔل مْل، ضِع ادثٚل :افنٔخ

 ؿقي اإلشالم وأن ؤًػ، واإلشالم افرشقل أظىٚهؿ[ ادٗفٍٜ] :مداخِٜ

 ّٕق ٕيؾ أن يًْل ٓ وهذا افٌدايٜ، يف اإلشالم واجٓٓٚ ومًٚئؾ أمقر هذه. ؾال

 .مثالً  ظِٔٓٚ

 حٚذا؟ :افنٔخ

 أظىٚهؿ مثِام ؿِقهبؿ ادٗفٍٜ يًط مل حٚذا اخلىٚب بـ ظّر فؽ، ؿِٝ :مداخِٜ
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 .افرشقل

 .اهلل ظٌد أبق وبغ ظّر بغ أن ـثر ؾرق هْٚك :افنٔخ

ًٚ، أظىك ظّر ب  .جقاب يًىل ٓ اهلل ظٌد أبق جقا

 أصٌح اإلشالم وأن افَِقب، تٖخٔػ أجؾ مـ ؿِقهبؿ ادٗفٍٜ إن: ؿٚل ظّر

ًٚ،ؿ  بٚفدفٔؾ يٖيت وٓ افدظقة بٔدظل اهلل ظٌد أبق فُـ ،أشِؿ مٚ ظّره وٓ أشِؿ إن قي

 دفٔؾ، أي فف وَٕقل فف ٕٔن تريده، افذي افدفٔؾ هق مٚ يًٖل أنف يوىر حتك ظِٔٓٚ،

 .دفٔؾ أي يَدم ٓ

 مقوقظًٚ  فٔس هذا، فِّقوقع حتك بٚفًٌْٜ أنٚ صٔخْٚ، يٚ واهلل :مداخِٜ

 ..افٌِٚس مقوقع يًْل، افًَٔدة يف أشٚد

 .أنٝ أم أثرٕٚه ٕحـ هؾ ضٔٛ، :افنٔخ

 .افُالم هذا ـؾ يًتحؼ ٓ... يًْل فؽ أؿقل :مداخِٜ

 أنٝ؟ أم أثرٕٚه ٕحـ أنٝ، فٔس فؽ أؿقل أنٚ :افنٔخ

 افًَٔدة يف مٓؿ ؽر افٌِٚس حديٞ أن وأؿقل احلديٞ ظذ أظِؼ أنٚ :مداخِٜ

 ..افدرجٜ هذه إػ

 !اهلل شُٚمؽ اهلل، شُٚمؽ :افنٔخ

 .اجلّٔع يًٚمح اهلل :مداخِٜ

 وضقيؾ هٚدئ اهلل صٚء مٚ أراك أين مع جتٚوبْل، وٓ أشٖخؽ أنٚ مرة ـؿ :افنٔخ

 جتٚوب؟ ٓ حٚذا آخره، إػ.. و افٌٚل،

 .جٚوبتؽ أنٚ :مداخِٜ

 مٚ افقء جتٓؾ أنؽ ردك أو شٗافؽ ظدم أن ادُّـ مـ ظٍقاً، :مداخِٜ

 .مثالً  افنٔخ مـ أـثر تًتٍٔد أن تريد أو أظرف، ٓ أم ظِٔف جتٔٛ أن تًتىٔع



   أحُٚم اإلشٌٚل   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 ..اظتَٚدي يف افٌِٚس مقوقع :مداخِٜ

 أجـ مـ اظتَٚدي يف ؿقفؽ ُّيديؽ، اهلل بف، أتٔٝ أجـ مـ آظتَٚد هذا :افنٔخ

 ظذ ظَٔدة فف مًِؿ ـؾ اداليغ، بًٔدوا مًِؿ ـؾ أن تًتَد أنٝ هؾ بف؟ أتٔٝ

 بٚفؼع؟ مَٔد هق أم ـٍٔف؟

 ..صٔخْٚ يٚ افٌِٚس أن :مداخِٜ

 .حٔدة يٍُل جتٚوبْل، إٕؽ أرجق :افنٔخ

 ظَٔدة؟ افٌِٚس هؾ :مداخِٜ

 افًٗال؟ هذا مـ شتًتٍٔد مٚذا بٚهلل، إٓ ؿقة وٓ حقل ٓ :افنٔخ

 شتًتٍٔد؟ مٚذا ظَٔدة، فٔس أنف فؽ ؿِٝ إذا يًْل

 ظَٔدة؟ افٌِٚس ظـ وشٗافؽ افَٔٚم ظـ شٗافؽ أن؟ أشٖخؽ أنٚ

 .ظِٔف دورت وٓ يًْل، ؾتحتف مٚ أنٚ ادقوقع، أثرتؿ افذيـ أنتؿ :مداخِٜ

 أثرتف؟ أنٚ افدصداصٜ ـامن :افنٔخ

 هذا أن ييـ اهلل ظٌد أبق إخ جًِٝ ادقوقع يف ادتْٚهٜٔ ثَتؽ :مداخِٜ

ئد آهتامم  .افًَٔدة درتٌٜ وصؾ ـٖنف ادقوقع يف افزا

 يًْل، بٚفتامم... إمقر حيٛ دؿٔؼ، بحثف ـؾ صٔخْٚ اهلل ظٌد أبق يٚ:آخر مداخؾ

 .ٓ مهريٜ، ظَٔديٜ ادًٖخٜ ٕن مش يًْل، بس

 .ؾٔؽ اهلل بٚرك خر، اهلل جزاك :مداخِٜ

 ...ًٕتٍٔد وٕحـ :مداخِٜ

 .ٍْٕٔف ممُـ ـالم أو رأي ظْدٕٚ وإذا... افٍٚوؾ صٔخْٚ مـ ٍٕٓؿ :مداخِٜ

 أمُـ؟ مٚ وٓ أمُـ :افنٔخ
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 .ضًًٌٚ  أمُـ :مداخِٜ

 .خالص :افنٔخ

 ـام أنٝ وتُِّٝ وؿع، ادُّـ هذا فُـ يَع، أن ممُـ رء ـؾ فٔس ٕنف

ًٚ، تريد وـام ترى  احلريٜ فؽ ـٚن مثِام فُـ هُذا، تتُِؿ حٚذا أحد فؽ يَؾ ومل ُتٚم

 آشػ وأنٚ تَقل؟ مٚ ظذ افدفٔؾ مٚ ًٕٖخؽ احلريٜ فْٚ أجوًٚ  ٕحـ تنٚء، ـام تتُِؿ أن

 .بدفٔؾ وٓ أؾدتْٚ مٚ ؿِتف، مٚ ـؾ يف افدفٔؾ حرمتْٚ أنؽ

 .صٔخْٚ... :مداخِٜ

 أن حَؽ هذا ٕنف حريٜ، بُؾ تُِّٝ أنٝ مثِام ؾٔؽ، اهلل بٚرك أؿقل :افنٔخ

 شٗال مـ مٚ أنٝ إشػ مع فُـ وًٕٖل، ٕتُِؿ ـذفؽ ٕحـ بٚدَٚبؾ ؾٔف، تتُِؿ

 افًٗال، ظـ اجلقاب ؾحرمتْٚ أجٌتْٚ، ومٚ شٖخْٚك ٕحـ أمٚ أجٌْٚك، إٓ ظِٔف شٖخٝ

 ٓ،: فؽ وؿِْٚ جٚوبْٚك أجوًٚ  ظَٔدة؟ مًٖخٜ هذه هؾ: وؿِٝ إخر يف وشٖخٝ

 مُٕٚؽ رء، تًتٍد مل واجلقاب، افًٗال مـ افٍٚئدة هل مٚ فُـ ظَٔدة، فًٔٝ

 .راوح

 يف وإتٓٝ افرشقل ظْٓٚ هنك إمقر هذه أن ؿهدي أنٚ بٚفًُس :مداخِٜ

 .افًك فذفؽ ٓزمٜ ـٕٚٝ ٕهنٚ زمٕٚف:

 ذفؽ؟ ظرؾٝ ـٔػ: شٖختؽ أنٚ :افنٔخ

 .يًْل أنٚ بَهده افذي هذا :مداخِٜ

 .مٍٓقم ؿهدك ذفؽ؟ ظرؾٝ ـٔػ :افنٔخ

 وـٕٚٝ ادًِّغ، واجٓٝ مًٚئؾ ظـ افًك، ذفؽ يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل هنك :مداخِٜ

 هنٚهؿ وافًالم افهالة ظِٔف وافرشقل ظع، ؾّٓٝ ؾٔٓٚ، احتُقا  وـٚن مقجقدة،

 ..افًك ذفؽ يف وإتٓٝ
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 ؾتح اهلل ظٌد أبق يٚ ؾٔؽ، اهلل بٚرك إتٓٝ ؿقفؽ أخل، يٚ ظرؾٝ ـٔػ :افنٔخ

 أنٝ احلرارة، مـ بقء أتُِؿ أنٚ وأن أن، جداً  خىر ـالم تتُِؿ أنٝ ظْٔؽ

 شٓؾ إمر هؾ افؼيًٜ، ظىِٝ مًْٚه أمره، إتٓك افؼظل احلُؿ هذا تَقل ظْدمٚ

 ُمّد ؿِٛ ظذ اهلل أنزفف ذظل حُؿ أهنٚه؟ مـ إتٓك، احلُؿ هذا أن تَقل أنؽ

 افذي مـ وؿٍف، افذي مـ... ظؼة مخًٜ ثالثٜ شْتغ شْٜ ؿقل وصٚر افًالم، ظِٔف

 افؼظل؟ احلُؿ يقؿػ أنف افهالحٜٔ فف افذي مـ ظىِف؟

 ...مًٚئؾ هذه أؿقل أنٚ رء، أو يقؿٍف أنف بؼط مش :مداخِٜ

 ٍّٕٓؽ؟ مل ـٖنْٚ افُالم تًٔد أن تريد :افنٔخ

 افهالة ظِٔف افرشقل وظٚجلٓٚ ادًِّغ تقاجف مًٚئؾ ،ؿهدي هذا :مداخِٜ

 .وافًالم

 افؼظل احلُؿ وشٚر ؾٔف، ذظل حُؿ صٚر أنف يًْل إتٓك، أنف يَقل :مداخِٜ

 .ذظل حُؿ ؾٔف مٍتقح يًْل هذا،

 .واهلل ؾّٓٝ مٚ ظٍقاً  :افنٔخ

 شٚري هذا مًروف، ذظل حُؿ هْٚك أن يًْل إتٓك، ؿهده يًْل :مداخِٜ

 .ادًٍقل

 هق؟ مٚ ادًروف افؼظل احلُؿ هق مٚ :افنٔخ

 .هُذا يَهد هق :مداخِٜ

 .مقجقد وٓ طٚهر افؼظل، احلُؿ أجـ :افنٔخ

 .ظْف يًٖل افذي إمر هذا هق :مداخِٜ

 مٍَقد؟ وٓ هذا مقجقد :افنٔخ

 .ضًًٌٚ  مقجقد ٓ :مداخِٜ
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 هق؟ أجـ: فف أؿقل أنٚ هق، أجـ :افنٔخ

 .بس ظْده ظْده، ؽر مقجقد مش

 حتٛ ـْٝ وإذا افًَٔدة، يف ظالؿٜ فف فٔس تٗاخذين، وٓ شٗال أنٚ أشٖخؽ

 افًَٔدة؟ يف ٌٕحٞ ممُـ افًَٔدة، يف تٌحٞ

 حرام؟ وٓ جيقز افرجٚل، مـ افذهٛ فٌس حُؿ مٚ

 ظـ هنك وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل أن افقاردة إحٚديٞ واهلل :مداخِٜ

 ...احلرير فٌس

 ...أنتف حٚفؽ ريح :افنٔخ

 .فِرجٚل افذهٛ... :مداخِٜ

 هق مٚ: فؽ أؿقل حالل، ل تَؾ أنٝ ظْدمٚ حالل، وٓ حرام ؿقل :افنٔخ

 واتٍَْٚ، مثاًل، حرام أنف تَقل وظْدمٚ ظْدي، مٚ خٚفٍٝ شتُقن ٕنؽ افدفٔؾ؟

 احلرير فٌس حُؿ ؾام، فٌرهٚ بْْتَؾ، ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ؿٚل تَقل حٚجٜ هْٚك فٔس

م فِرجٚل، بٚفًٌْٜ وافذهٛ  حالل؟ وٓ حرا

 .وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ظْف هنك :مداخِٜ

م يًْل :مداخِٜ  .حرا

 .هنك مٚ أو هنك شٖختؽ أنٚ هؾ :افنٔخ

م افتحِٔؾ... صٔخ يٚ :مداخِٜ  .افُريؿ افَرآن بْص يٖيت واحلرا

 بس؟ :افنٔخ

 .حيِؾ وٓ حيرم ٓ وافًالم افهالة ظِٔف وافرشقل :مداخِٜ

 .افُريؿ افَرآن بْص بس :افنٔخ



   أحُٚم اإلشٌٚل   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 

 

512 

َٚفْقا  ُؿْؾ ﴿: يَقل وتًٚػ شٌحٕٚف اهلل :مداخِٜ ًَ ؿْ  َحَرمَ  َمٚ َأتُْؾ  َت ُُ ؿْ  َربُّ ُُ َِْٔ ﴾ َظ

 [.464:إنًٚم]

 افُريؿ بٚفَرآن بس: أشٖخؽ أنٚ بقاحدة، أنهٍْٚ واحدة، واحدة أخل يٚ :افنٔخ

 احلرام؟ يٖيت

 .وتًٚػ شٌحٕٚف ربْٚ حيرم وافذي حيِؾ افذي واهلل :مداخِٜ

 .افًئؿ افًع بٚهلل إٓ ؿقة وٓ حقل ٓ :افنٔخ

 ...احلرير فٌس ظـ هنك وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل :مداخِٜ

 أنف ٓ، ل، وتَقل تًِّْل حتك اهلل، ؽر حيرم افذي أن فؽ ؿِٝ أنٚ هؾ :افنٔخ

 جٚوبتؽ؟ اهلل،ضٔٛ إٓ حيرم ٓ اهلل، إٓ حيرم ٓ

 .فٍْٓؿ ًٕٖل احْٚ... صٔخْٚ يٚ :مداخِٜ

 ٕحـ أنٝ، وفٔس ًٕٖل ٕحـ ؾٔؽ، اهلل بٚرك أنٝ، وفًٝ ًٕٖل ٕحـ :افنٔخ

م افذهٛ رأجؽ مٚ ًٕٖخؽ  اهلل؟ إٓ حيرم ٓ تَقل ترجع ٓ، أو فِرجٚل حرام واحلرا

 جيٚوب، ٓ حرام؟ وٓ حالل ًٕٖخؽ فُـ اهلل، إٓ حيرم ٓ أنف ًٕرف ٕحـ

 مْؽ وٕحيك ٕهٔٛ، فْٚ يُتٛ ربْٚ ثٕٜٚٔ فِٜٔ اهلل صٚء إن بس افِِٜٔ، ظقدتْٚ

 .بٕٚجقبٜ

 .ادقوقع ؽر يف ،صٔخْٚ يٚ شٗال ًٕٖل :مداخِٜ

 .افًَٔدة يف شْدخؾ :افنٔخ

 .أشٖل أن أريد أنٚ افًَٔدة يف :مداخِٜ

 .افًَٔدة يف أدخؾ أن أريد أنٚ :افنٔخ

ؿْ  َوَؾ  َمٚ * َهَقى إَِذا َوافَْْجؿِ ﴿: تًٚػ ؿقفف ُُ ٌُ ـِ  َيْْىُِؼ  َوَمٚ * َؽَقى َوَمٚ َصِٚح  َظ

َٓ  ُهقَ  إِنْ  * اهْلََقى : افْص هذا ظْدك تٖويؾ فف هؾ ،[1-4:افْجؿ﴾ ]ُيقَحك َوْحٌل  إِ
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ـِ  َيْْىُِؼ  َوَمٚ﴿ َٓ  ُهقَ  إِنْ  * اهْلََقى َظ  [.1-1:افْجؿ﴾ ]ُيقَحك َوْحٌل  إِ

 .وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ـالم يف ادًْك يًْل..واهلل :مداخِٜ

ؿْ  َوَؾ  َمٚ» :افنٔخ ُُ ٌُ  .جتٚوب أن تريد ٓ أجوًٚ  صٚحٌُؿ؟ مـ شَؽَقى َوَمٚ َصِٚح

 .مْؽ أؾٓؿ أن أريد :مداخِٜ

 .جيتًّٚن ٓ ومًئقل شٚئؾ مْل، تٍٓؿ أن تريد ـٔػ :افنٔخ

 هق ومٚ فميٜ، ادًْك مْؽ ٍٕٓؿ وبدٕٚ أيٜ حُٔٝ افذي أنٝ :مداخِٜ

 ..أيٜ َٕقل وحٚذا أيٜ، مـ ادَهقد

 مْل؟ ظُس ؾٓامن ـْٝ وأنٝ مْل، ؾّٓٝ إذا افٍٚئدة هل ومٚ :افنٔخ

 .مْؽ أؾٓؿ أن أريد :مداخِٜ

 مْل؟ تٍّٓٓٚ مل حٚذا افًٚبَٜ ادًٚئؾ ضٔٛ، :افنٔخ

 .أنٚؿش أحٛ أنٚ واهلل :مداخِٜ

 .وْٕٚؿش ْٕٚؿش ٕحٛ ٕحـ تْٚؿش، حتٛ أنٝ إذا :افنٔخ

 ٓ؟ أو وْٕٚؿش، ْٕٚؿش ٕحٛ أنْٚ اجلًِٜ هذه ـؾ يف وآمْٝ

 .ضًًٌٚ  :مداخِٜ

 ـؾ»: افًالم ظِٔف افرشقل ؿقل بزمٕٚؽ شًّٝ تْٚؿش، أن حتٛ إذا :افنٔخ

 .شحرام مخر وـؾ مخر، مًُر

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .احلديٞ هبذا آمْٝ :افنٔخ

 .ضًًٌٚ  :مداخِٜ

 افًٚبؼ؟ ـالمؽ يْٚؿض هذا :افنٔخ



   أحُٚم اإلشٌٚل   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 حٚذا؟ :مداخِٜ

 .اهلل إٓ حيرم ٓ أنف ؿِٝ ٕنؽ :افنٔخ

 ..اخلّر يًْل هق هذا، احلديٞ تًٍر واوح :مداخِٜ

 احلديٞ وإيٚك، ُّيديْٚ اهلل ٓ، أم واوح ادًْك هؾ أشٖخؽ ٓ أنٚ :افنٔخ

 ل ؿِٝ وأنٝ افَرآن، يف فٔس احلديٞ هذا فُـ افْٓٚر، رابًٜ يف ـٚفنّس واوح

 مخر وـؾ مخر، مًُر ـؾ»: فؽ يَقل احلديٞ هذا وهقن وبس، اهلل هق حيرم افذي

 .شحرام

 بٖصؾ جٚء حٚ تهديؼ وهذا افَرآن، يف ورد افتحريؿ وهذا ًٕؿ، :مداخِٜ

 .افُريؿ افَرآن هق افذي افًَٔدة

 افَرآن؟ يف اخلّر حرم ويـ :افنٔخ

 .ـثرة آيٚت هْٚك :مداخِٜ

 اخلّر، حتريؿ افَرآن يف فٔس مًُقٕٜ، إرض ٕن حٚفؽ: تتًٛ ٓ :افنٔخ

 ...احلديٞ يف ؿٚل ـام

َرُبقا  ٓ﴿ أنف ظذ تْص آيٜ هْٚك بس :مداخِٜ َْ َٚرى َوَأنْتُؿْ  افَهالةَ  َت َُ ﴾ ُش

 [.11:افًْٚء]

ًٚ، :افنٔخ م أنف يًْل ٓ هذا بس ضًٌ  .حرا

 .أخرى آيٚت هْٚك أن وأظتَد :مداخِٜ

ٌُقهُ ﴿ :مداخِٜ
 [.90:احٚئدة﴾ ]َؾْٚجَتِْ

ٌُقهُ ﴿ :مداخِٜ
 ...اجتٌْقا  ؾٚدًِّغ ،[90:احٚئدة﴾ ]َؾْٚجَتِْ

: أشٖخؽ أنٚ أـثر، ادْٚؿنٜ حيٛ بَك مـ فُـ ادْٚؿنٜ، حيٛ أنف صحٔح :افنٔخ

 وأنٝ افَرآن، يف اهلل ؿقل وفٔس افرشقل فٍظ هذا شحرام مخر ـؾ مخر، مًُر ـؾ»
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 مْل، تتًِؿ أن تريد صحٔح ـْٝ وإذا حيرم، افذي هق اهلل أن ؿِٝ افًٚظٜ تِؽ يف

 فُـ حيِؾ، افذي وهق حيرم افذي هق اهلل: رء فؽ أؿقل ـِٓؿ، ـٚفًٌٔد ظٌد وأنٚ

 يف تٚرة افًٚدغ، رب فًٚن ظذ وحتِٔؾ حتريؿ افْٚس إػ يَِل أن فٌْٔف يقحل اهلل

 مًُر ـؾ»: فؽ يَقل هق ؾًْدمٚ افًالم، ظِٔف افرشقل حديٞ يف تٚرة افَرآن،

ًٚ، شٖختؽ أنٚ وفذفؽ ظْده، مـ فٔس هذا شحرام مخر وـؾ مخر،  مـ تٍٓؿ مٚذا إٍٓ

ؿْ  َوَؾ  َمٚ * َهَقى إَِذا َوافَْْجؿِ ﴿: تًٚػ ؿقفف ُُ ٌُ ـِ  َيْْىُِؼ  َوَمٚ * َؽَقى َوَمٚ َصِٚح  َظ

َٓ  ُهقَ  إِنْ  *اهْلََقى  شحرام مخر وـؾ»: ؿقفف ؾٖجوًٚ  ،[1-4:افْجؿ﴾ ]ُيقَحك َوْحٌل  إِ

 مـ افتحريؿ أن تَقل ظْدمٚ أنٝ فُـ افًٚدغ، رب ظْد مـ وإٕام ظْده، مـ فٔس

: وتَقل احلديٞ هذا ظِٔؽ يٖيت ٕنف تَهده: ٓ أنٝ رء افْٚس تٍٓؿ يُّـ اهلل،

 افتحريؿ أن ؿِٝ وأنٝ صحٔح، احلديٞ ـٔػ: فؽ ؾَٔقفقن صحٔح، احلديٞ هذا

 يف آيٜ هْٚك فٔس اخلّر، حترم افَرآن يف آيٜ جتد أن حتٚول ـْٝ وأن اهلل، مـ ؾَط

 اخلّر: فؽ يَقفقن افًربٜٔ، بٚفٌِٜ يٍّٓقن ٓ افذيـ اجلِٜٓ بًض حتك افَرآن،

 .افَرآن مـ آيٜ هٚت ُمرمٜ، فًٔٝ

 صالة ـؾ صِقات مخس هْٚك أن آيٜ ظىْٚا مًِامً  ـْٝ إن: هلٗٓء َٕقل ٕحـ

 هذه. آخره إػ.. وتنٓد بًقرة، بٚفٍٚحتٜ ؾٔٓٚ ويهذ ـذا، رـًٚهتٚ وظدد ـذا، وؿتٓٚ

سِ  فُِدُفقكِ  افَهالةَ  َأؿِؿِ ﴿ افَرآن، يف مقجقدة فًٔٝ افتٍٚصٔؾ ّْ ِؼ  إَِػ  افَن ًَ َِْٔؾِ  َؽ  اف

ْجرِ  َوُؿْرآنَ  ٍَ ْجرِ  ُؿْرآنَ  إِنَ  اْف ٍَ ٚنَ  اْف قًدا ـَ ُٓ ء﴾ ]َمْن  هذه ؾٔٓٚ فٔس[. 78:اإلها

 افتٍٚصٔؾ؟ هذه أتتْٚ أجـ مـ افتٍٚصٔؾ،

 .وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل مـ :مداخِٜ

 ؾ٘ذًا؟ :افنٔخ

 .وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ظـ افهحٔح ادتقاتر مـ وهذا :مداخِٜ

تراً  فٔس ٓ، :افنٔخ  .متقا

تر يُـ مل إذا ـقٕف يًْل آخر، بحٞ فف وهذا  ٌَِٕف؟ ٓ متقا
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 وافًالم: افهالة ظِٔف افرشقل يهِٔٓٚ ـٚن ٕهِٔٓٚ افتل افهالة هذه :مداخِٜ

 .افٔقم ٕهِٔٓٚ ـام افهالة وصِتْٚ حتك هُذا وطِٝ جٔؾ إػ جٔؾ مـ َِٕٝ ٕهنٚ

 يهِقن ـِٓؿ ادًِّغ يهِٔٓٚ افذي افهالة هذه: ظِٔؽ يرد شٗال :افنٔخ

 .اختالف هْٚك أم بًوٓؿ مثؾ

 ...بٚفُقيٝ مرة يًْل :مداخِٜ

 .ًٕٖل ٓ حتك جتٚوب ٓ أنؽ متًقد أنٝ يًْل جٚوبتْل، مٚ :افنٔخ

 .أؿقفؽ بدي مْٚ:مداخِٜ

 افهالة تقاترت هؾ ادًِّقن هٗٓء هؾ: شٖخؽ أنٚ جقاب، فٔس هذا :افنٔخ

 أنٚ؟ بٚفُقيٝ أريد مٚذا صُؾ، يهع واحد ـؾ أو واحدة، صالهتؿ ـِٓؿ ظْدهؿ،

 .واحدة صالهتؿ ـِٓؿ :مداخِٜ

 .واحد ـِف :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 يهِقن وٕٚس.. هُذا يهِقن وٕٚس.. هُذا يهِقن ٕٚس تًرف ٓ :افنٔخ

، وٕٚس.. هُذا  واحدة؟ صالهتؿ ـٔػ آخر، إػ... و يٍسصقن وٕٚس يتقرـقا

 يف افٔديـ مثالً . افقء ٍٕس ـِٓؿ أظتَد افرـًٚت ظدد بٚفًدد، بس :مداخِٜ

 .يًٌِٓٚ وٕٚس أجدُّيؿ، يوًقن ٕٚس

 مٚذا ،[56:يقشػ﴾ ]إَِفَْْٔٚ ُرَدْت  بَِوَٚظُتَْٚ َهِذهِ ﴿ ظع، ـالمل بًٔٔد... :افنٔخ

 متقاترة؟ هل هؾ: أشٚفؽ أنٚ فُـ بوٚظتْٚ، هذه افُالم، هبذا أنٚ أريد

 ... واهلل :مداخِٜ

تر شٖخْٚك افذي احلديٞ ضٔٛ :افنٔخ  مخر وـؾ مخر، مًُر ـؾ»: وهق متقا

 .شحرام
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 يىِع ٓ ذفؽ وبًد ثٌرات تٍتح منُِٜ، منُِتؽ اهلل ظٌد أبٚ يٚ أنٝ يًْل

 .تٌَِٓٚ أن بٔدك

 .فٌِرب ؾٌتٌَِْٚ افؼق يف تُقن

 وظٚرف ادقؿػ ظٚرف ٕين اإلجٚبٜ: ظـ امتْع أنٚ ـثرة، مْٚؿنٚت... :مداخِٜ

 .ادنُِٜ هل مٚ

 .هُذا :افنٔخ

 .خر اهلل جزاك :مداخِٜ

 أؾوؾ افُالم، هذا شٔهؾ أجـ إػ وأظرف أمتْع أنٚ بس ظٚرف، أنٚ :مداخِٜ

 .أجٚوب وٓ ُمع يف أثٌٝ أن

 ...يف أدخؾ ٓ

 إٕهٚف؟ هذا بس :افنٔخ

 .مرتٚح هُذا أنٚ واهلل :مداخِٜ

 ...أو مقدة أو ُمٌٜ أو أنٕٜٚٔ تًّك مٚذا هذه! مرتٚح؟ هُذا أنٝ :افنٔخ

 .أظِؿ اهلل :مداخِٜ

 !أظِؿ؟ اهلل صِقن :افنٔخ

 ( 00 : 25: 40/   478/  وافْقر اهلدى) 

 فّط؟ اخلٗالء حالة دم الثقب إضالة حيرم هؾ

 افثقب تَهر خالص أنف بف يٗخذ أم اخلٔالء ًدمف افثقب تَهر هؾ :افًٗال

 هُذا؟ افْص بيٚهر يٗخذ
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 مًٓؿ، وٕحـ افَٚظديـ مع ؾٚؿًدوا ثٕٜٚٔ، جًِٜ ًّٕؾ مًْٚه هذا :افنٔخ

 .اجلقاب ٕجٚوبؽ

 .ضرحف افذي إخ شٗال يًًّقا  اإلخقان فق صٔخْٚ :مداخِٜ

 بٚفٌِٚس ابتع افذي ادًِؿ افنٌٚب بًض مـ ـثراً  ًًّٕف شٗال هْٚك :افنٔخ

 ٓ أنف ادًِّغ بًض مـ ؾًّٔع افٌْىٚل، فٌس بٚفتٌْىؾ، ابتع: أي اإلشالمل، ؽر

 احلُؿ هذا هؾ: ؾًٖٔل افًٌُغ، دون يُقن بحٔٞ ضقيالً  افثقب يُقن أن جيقز

ًٚ، جيقز ٓ افًٌُغ، دون مٚ إػ افثقب إضٚفٜ جيقز أٓ مىِؼ  إذا ؾٔام مَٔد هذا أم مىَِ

 وافتُز؟ ءبٚخلٔال مَروٕٜ اإلضٚفٜ ـٕٚٝ

 ؾَٔد افُتٚبٜ، يف صٓرة فًٌوٓؿ يُقن وؿد ادًٖخٜ هذه يف افُٚتٌغ بًض ـتٛ

 وٓ تٚرة، مًٍقفف فف افَٔد هذا أن واظتَٚدي وتُزاً، خٔالء ذفؽ ؾًؾ بّـ ادًٖخٜ

 ؿقفف ـّثؾ إحٚديٞ بًض يف جٚء ؿد افَٔد هذا أن وافًٌٛ أخرى، تٚرة فف مًٍقل

 هذا: ؾ٘ذاً  شافَٔٚمٜ يقم إفٔف وجؾ ظز اهلل يْير مل خٔالء إزاره جر مـ»: افًالم ظِٔف

 هْٚ ؾّـ خٔالء، إزاره جر إذا ؾٔام افنديد افقظٔد هذا ئَد وسيح صحٔح ٕص

 مل: افنديد افقظٔد هذا حدود يف مًٍقفف فف وفُـ مًٍقفف، فف افَٔد هذا: ٕحـ َٕقل

 ووًف افذي ادًِؿ فٌٚس مْٟٓ يف فف مًٍقل ٓ فُـ. افَٔٚمٜ يقم فف اهلل يْير

 هبذا يّتٚزون أخًٌتٓؿ، يف ادًِّغ حٔٚة مـ وّٕط ـزي افًالم ظِٔف افرشقل

 افهالة ظِٔف ؿقفف ذفؽ إخرى، وإديٚن إمؿ شٚئر ظذ حٔٚهتؿ يف افّْط

 ؾٍل ضٚل ؾ٘ن افًٌُغ، ؾ٘ػ ضٚل ؾ٘ن افًٚق، ٕهػ إػ ادٗمـ زرةإ: »وافًالم

 أن فف جيقز ٓ فٌٚشف يف ضريًَٚ  فًِِّؿ يوع هْٚ ذاك، ظـ خيتِػ احلديٞ هذا شافْٚر

 ؾًؾ ؾّٔـ افًالم ظِٔف هق ٓ، خٔالء، ظْف حئد ٓ ظْف حٚد إن أنف بدظقى ظْف حئد

 افَٔٚمٜ، يقم رمحٜ ٕيرة: أي إفٔف يْير ٓ اهلل أن جدًا، صديد جزاء أظىٚه خٔالء ذفؽ

 ٕنف ـًٌٔف، دون ثقبف يُقن أن فف جيقز ٓ ادًِؿ وادْٓجٜٔ افًٍِٜٔ افْٚحٜٔ مـ فُـ

 افذي افًالم ظِٔف افرشقل مْٟٓ خٚفػ ؾَد اخلٔالء يَهد مل وفق ذفؽ ؾًؾ إن

 :مراتٛ ثالث مـ مرتٌٜ بغ خره حٔٞ فًِِّّغ ووًف
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 يًٍِف ٓ هذا افًٚق، ٕهػ إػ ؿهراً  ثقبف يُقن أن: افًِٔٚ وهل إوػ ادرتٌٜ

 ظِٔف ؿٚل أنف بديؾ ؾريوٜ، خن مٚ ؾؤِٜ خن يُقن فُـ بٖس، ٓ افْٚس بًض

: أي افًٌُغ، ؾ٘ػ ضٚل ؾ٘ن: ؿٚل افًٚق، ٕهػ إػ وهل افًِٔٚ ادرتٌٜ بًد افًالم

 ؾؤِٜ تْٚل أن ترد مل إذا افًٌُغ، ؾقق مٚ إػ ثقبؽ تىٔؾ أن ادًِؿ أُّيٚ فؽ جيقز

 ؾتجًِف فثقبؽ إضٚفتؽ يف تتىٚول أن فؽ جيقز ٓ فُـ افًٚؿغ، ٕهػ إػ ثقب

 .افْٚر يف ؾٖنٝ ذفؽ ؾًِٝ إن ؾٕ٘ؽ افًٌُغ، دون

 ثقبف جر ؾّٔـ ؾٓذا افَٔٚمٜ، يقم إفٔف اهلل يْير أٓ ظَٚب: ظَٚبٚن هْٚ: إذاً 

 ؾّـ وفذفؽ. افًٌُغ دون ثقبف أضٚل إذا ؾٔام افْٚر يًتحؼ أنف آخر وظَٚب خٔالء،

 مـ يٖخذوا حتك واحد مقوقع يف افقاردة إحٚديٞ جيًّقا  أن افًِامء مْٚهٟ

 ظـ ويًروقا  إحٚديٞ هذه بًٌض يٖخذوا أن هلؿ جيقز وٓ ـٚماًل، حُامً  جمّقظٓٚ

 ٓ وؿد ٕهدؿف، ؿد خٔالء يًٍِف ٓ فُـ ثقبف يىٔؾ بٖنف زظؿ ؾّـ أخر، افًٌض

 .ٕهدؿف

 هق تًٍِف افذي هذا أن ٕدفف أن ُّيّْٚ فُـ ُٕذبف، أن وٓ ٕهدؿف أن ٓ ُّيّْٚ مٚ

 مٚ افتًٌر صح إذا افثالثل ادْٟٓ هذا يف فؽ، افرشقل ووًف افذي ادْٟٓ خالف

 جر مـ: مقوًف يف حديٞ ـؾ ٕوع أن ؾٔجٛ اخلٔالء، ذـر هْٚك اخلٔالء، ذـر

 ذـر مٚ افْٚر ذـر حٚ ٕنف افْٚر: ؾِف خٔالء ثقبف جير مل مـ إفٔف، اهلل يْير مل خٔالء ثقبف

 افًٚق ٕهػ إػ ادٗمـ أزرة اجلّٔؾ، افتهْٔػ هذا صْػ حْٔام خٚصٜ اخلٔالء،

 أنف إؿؾ ؾًذ ذفؽ يًٍؾ مل ؾ٘ن اهلل، رشقل ؿّٔص ـٚن وهُذا إؾوؾ، هق وهذا

 وؾًؾ خٔالء، بحديٞ آحتجٚج أمٚ افْٚر، ؾٍل زاد ؾ٘ن افًٌُغ، ؾقق مٚ إػ يىِٔف

 أهنؿ يًتًٌٔقن افذي افْٚس هٗٓء ظذ حجٜ هق ظْف اهلل ريض افهديؼ بُر أيب

 يٍهِقهنٚ حْٔام بْىِقهنؿ أو ؿّهٚهنؿ، أو ظٌٚءاهتؿ، أو جٌٌٓؿ يٍهِقن حْٔام

 ثقبف يٍهؾ أن اإلًٕٚن هذا حيّؾ افذي مٚ افًٌُغ، دون مٚ إػ: فِخٔٚط يَقفقن

ًٚ  ؾًِف: أي افرشقل، هدي أوًٓ  خالف  وتًِّٔف، افرشقل مْٟٓ خالف: وثٕٚٔ

 أن افًٌُغ دون ضقيالً  شًٍِٚ  ثقبف يٍهؾ افذي هذا يف ًٕتَد أن جداً  جداً  صًٛ
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 افذي افهقيف ذفؽ مرتٌٜ إػ ؾٔف ووصِْٚ افيـ حًـ يف سٕٚ إذا إٓ بف طْْٚ ٕحًـ

 تٌُل؟ حٚذا: فف ؿٔؾ يٌُل، يقمًٚ  رؤي

 جيدان وٓ افىريؼ، ؿٚرظٜ يف صٓقهتام يَؤٚن افزوجغ هٗٓء مًُغ: ؿٚل

 حًـ بالهٜ، وهذه ؽٍِٜ هذه طـ حًـ فٔس هذا هذا؟ مٍٓقم يًسمهٚ، هلؿ مٖوى

ًٚ  ترى ٓ مقاضـ فف افيـ  أن أمٚ ٓ، أم مُْر يرتُٛ هذا أظِؿ  اهلل: ؾتَقل مُْراً  صٔئ

 بُر ؾٖبق وفذفؽ طـ، حًـ فٔس هذا ٕٜٔ، بحًـ يًٍِف هذا: وتَقل ادُْر ترى

 إن! اهلل رشقل يٚ: ؿٚل ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ افنديد افقظٔد ذفؽ شّع حٚ ظْف اهلل ريض

 .خٔالء تًٍِف ٓ إٕؽ: ؿٚل ؾٖتًٚهده، يَع، ثقيب أو إزاري

 ؾقيؾ: يَقفقن افذيـ فِهالة ادُْريـ ـٚشتدٓل هق بُر أيب بًٍؾ آشتدٓل

 أيٜ ُتٚم يتًٌقن ٓ ثؿ افهالة تَربقا  ٓ: يَقفقن أو يتًٌقن، ٓ ثؿ فِّهِغ

 .وهُذا

ًٚ، وفٔس ـالً  يٗخذ أن جيٛ بُر أيب بًٍؾ ؾٚٓشتدٓل  شّع حٚ بُر أبق جزئ

ًٚ  أوًٓ، خٔالء ذفؽ يًٍؾ ٓ ـٚن أنف مع ًٍٕف، ظذ خٚف افنديد افقظٔد ذفؽ  وثٕٚٔ

 هٗٓء بُر أيب ظذ يَٚس ـٔػ يرؾًف، جير افثقب أن صًر ـِام: يًْل يتًٚهده،

 ؾًِف يُقن أن يُّـ ٓ هذا ذيقهلٚ، افَقارير جتر ـام جيروهنٚ جٌٌٓؿ يٍهِقن افذيـ

 ؾًؾ يٖخذ بًٌض، ويٍُر افُتٚب بًٌض يٗمـ هذا وتًٚػ، تٌٚرك اهلل ظْد مٌَقًٓ 

 يًٍِف ٓ أنف ٍٕسض ؾٔف، مًذور ؽر هق افذي ؾًِف ظِٔف وئَس ؾٔف ادًذور بُر أيب

 ـٚن مـ إٓ خٔالء يًٍِقٕف بٖهنؿ َٕىع فُْْٚ اهلل، رشقل شْٜ خيٚفػ وفُْف خٔالء

 ؿّٔص يَِك افًقق ظذ يْزل مًٚـغ وًٍٚء ٕٚس ـثر ؾٔف مثالً  افذي أمٚ ؽٚؾاًل،

 هٚت افًٚؿغ، دون ضقيِٜ هل وإذا يًٌِٓٚ ينسُّيٚ حٚرضة جالبٜٔ أو دصداصٜ أو

 إفخ،.. منٌقفٜ تُقن خٔٚضٜ تُقن مٚ يُّـ زوجتف فف يَص خٔٚط فف يتٔن بًديـ

 أن يًِؿ وهق افًٌُغ شدون»: فف يَقل ضقهلٚ؟ تريد ـؿ يًٖخف اخلٔٚط ظْد يذهٛ أمٚ

ًٚ  هذا ـذا، وؿٚل ـذا ؿٚل افرشقل  ْٕهح فذفؽ اخلٔالء، ويَهد افُزيٚء، يَهد ئَْ

 إذا ثؿ اخلٔٚط، ظْد يَكه أن افًٌُغ شدون» ضقيؾ بثقب ابتع إذا أوًٓ  مًِؿ ـؾ
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 دون أنف ؾَط ظٌٔف فٔس افٌْىِقن هذا ٕنف بٚفثالثٜ، يىَِف أن افٌْىِقن بٌِس ابتع

 ؾرجع يهع حغ  ادهع ٕنف افًقرة: جيًد أنف مْف أـثر أو مثِف ظٌٔف افًٌُغ،

 جيًؿ ثقب وأي صٌرة، أو فىٍٜٔ أو ـٌرة ـٕٚٝ إن ظجٔزتف ؾتتجذ ويًجد

ة أن فق أرأجتؿ حرام، ؾٓق افًقرة ًٚ  فًٌٝ امرأ  وهذه ؾخذهٚ، جًؿ إفٔتٓٚ، جًؿ ثقب

 إن أؿىع أنٚ ادجًؿ؟ افٌِٚس هذا زوجتف مـ يرى هؾ ادتٌْىؾ، زوجٜ هل ادرأة

 جتًد ٕهنٚ حٚذا؟ ذفؽ، هلٚ يرى ٓ بٖنف أؿىع إشالمٜٔ ؽرة مـ ذرة ظْده بَل ـٚن

 جيًد أن فًٍْف يرى ؾِامذا ظقرة، هذه ٕن بذفؽ، يرى ٓ دحٚرمٓٚ حتك ظقرهتٚ

 ؾٓذه افرـٌٜ، إػ افنة مـ بام يتًِؼ ؾٔام وافرجؾ ادرأة ظقرة بغ ؾرق ٓ ظقرتف،

ة أمٚ افرجؾ، ظقرة  ظذ وافٍُغ افقجف إٓ ظقرة ـِٓٚ تًِّقن ـام ؾًقرهتٚ ادرأ

 .افًِامء ظْد ادًروف اخلالف

ة أو ظقرتف حيجؿ افذي افثقب افرجؾ فٌس ؾًقاء  افذي افثقب تٌِس افتل ادرأ

 .وافًَٚب فًِذاب ًٍٕف يًرض ـالمهٚ شقى، اهلقى يف ـالمهٚ ظقرهتٚ، حيجؿ

ًٚ، فٌٚشًٚ  فٔس افٌْىٚل هذا: ؾ٘ذاً   يُقن أن جيقز هؾ يف ٍُٕر أن ؾٌَؾ إشالمٔ

 ؾقق ـٚن وفق افٌْىٚل فٌس جيقز هؾ ٍُٕر أن جيٛ افًٌُغ دون ضقيالً  افٌْىٚل

 حيجؿ ٕنف فٌٚشف: جيقز ٓ هذا افٔقم ادًروف افٌْىٚل هذا: اجلقاب افًٌُغ؟

ًٚ  وربام واإلفٔتغ، افٍخذيـ افًقرة،  اإلفٔتغ فٔس حجؿ وحتجٔامً  ؤًَٚ  ازداد إذا أحٕٔٚ

 يًٌِف أن فًِِّؿ جٚئز فٌٚس هذا أن: يَقل أن دًِؿ يُّـ ؾُٔػ واخلهٔتغ، بؾ

 .إًٍٓٚ  ذـرٕٚ ـام ادؼوع إمر مـ أـثر ضقيؾ ؽر ـٚن وفق

 جيقز ٓ فًِْٚء ؾهؾ مٚ ادًِؿ، يًٌِف أن جيقز ٓ فٍُِٚر ؾهؾ مٚ وهلذا

 تنٌف مـ»: ظْف ادْٓل افتنٌف يف داخؾ إمريـ مـ ـالً  ٕن يًٌِقه: أن فِرجٚل

ة بٚفُٚؾر، يتنٌف أن جيقز ٓ ؾٚدًِؿ شمْٓؿ ؾٓق بَقم  تتنٌف أن هلٚ جيقز ٓ ادرأ

ة، يتنٌف أن فف جيقز ٓ افرجؾ بٚفرجؾ،  ظـ خرجٝ وشِقـٚت أمقر هذه بٚدرأ

 بف ادًِّقن ابتع افذيـ آشتًامر، هق وافًٌٛ افٔقم، ادًِّغ حٔٚة يف اإلشالم
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 تَٚفٔدهؿ، ؾٔٓؿ خٍِقا  ادًتًّرون خرج حٚ ثؿ ضقيِٜ شْغ ديٚرهؿ واحتِٝ

 ؽٚؾِقن، ظْٓٚ افْٚس أـثر ثؿ ظِٔٓٚ يتًٚمِقن ادًِّقن يزال ؾال وظٚداهتؿ،

ء ديْٓؿ يًِّقهنؿ وٓ افْٚس، يٌٌِقن ٓ افذيـ افًِؿ أهؾ ظذ تَع وادًئقفٜٔ  شقا

ًٚ  ظْدي مٚ هذا افًِقك، يف أو افًٌٚدة، يف أو بٚفًَٔدة متًِؼ مْف ـٚن مٚ ب  ظـ جقا

 .افًٗال ذاك

  (00: 40: 45/ 117/ وافْقر اهلدى)

 (00: 21: 16/ 117/ وافْقر اهلدى)

 البٌٕال؟ أيًاً  هذا يىٔؾ هؾ الثقب تّير وسٙلة

 افٌْىٚل؟ أجوًٚ  هذا ينّؾ هؾ افثقب تَهر مًٖخٜ :مداخِٜ

 .رء ـؾ :افنٔخ

 .رء ـؾ ينّؾ :مداخِٜ

 .افْٚر ؾٍل افًٌُغ ظذ ضٚل مٚ :افنٔخ

  (00 : 04 : 65/ 128/وافْقر اهلدى)

 الرسوال يىٔؾ اإلشبال حتريؿ هؾ

 افٌْىٚل أجوًٚ  ينّؾ هؾ افْٚر، ؾٍل افًٌُغ ظذ زاد مٚ صٔخْٚ :مداخِٜ

ويؾ؟  افٌْىٚل؟ فٌس مـ بد ٓ ـٚن إذا وافنا

 أردت ؾٖنٚ ومْؽ، مْل يىِع افيٚهر فُـ آخر، اشتدراك إػ حتتٚج هذه :افنٔخ

 افًّقم ئٍد اشؿ هق وأخٔس مقصقل؟ اشؿ هق أخٔس شمٚ» ؿٚهلٚ، ؽرك فق أؿقل أن

 وافنّقل؟

 أهؾ بًض ظـ اإلخقة بًض ل َٕؾ فُـ ظْدي، افذي هذا ًٕؿ، :مداخِٜ
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 .وافنوايؾ افٌْىٚل يًتثْقن أهنؿ افًِؿ

 جيّع ٕنف ؽري: مـ بٚإلبَٚء أحؼ اشتثْقه افذيـ اهلل، صٚء مٚ :افنٔخ

 يف وخيٚفػ افًقرة، جيًؿ مٚ وفٌس افٍُٚر، يف افتنٌف مهٚئٛ، ثالث بؾ مهٌٔتغ،

 آشتثْٚء؟ جٚء أجـ ؾّـ افًٌُغ، حتٝ مٚ إػ افثقب

 .ظِٔف دفٔؾ ٓ :مداخِٜ

 .افدفٔؾ خالف وفٔس إدفٜ، خالف هذا ٓ، :افنٔخ

  (00 : 01: 46/ 410/ وافْقر اهلدى)

 الَْبني حتت الرسوال وكان الرسوال عذ اجلقرب ُلبس إذا

 اإلشبال؟ دم اليقرة هذه تدخؾ هؾ

  ؟افًُٛ أشٍؾ إػ اجلقرب ظـ ٕزل إذا صٔخ يٚ افنوال :افًٗال

 . ًٕؿ :اجلقاب

  مًٌؾ؟ بٖنف افنوال حُؿ ٕٖخذ هؾ إظذ إػ اجلقرب وارتٍع :افًٗال

 جداً  ؽريٌٜ حٚفٜ يف إٓ..احلٚفٜ هبذه افًٌُغ إػ يْزل ٓ افنوال فُـ :اجلقاب

 . احلديٞ مًٚـًٜ فِنوال افالبس يتَهد أن

 . ًٕؿ أي :مداخِٜ

 إػ يهًد أن ٓبد اجلقرب ؾقؿف يٖيت حٚ افنوال ٕن يُّـ ٓ وإٓ :اجلقاب

 . بسالاف أبك أم صٚء إظذ

 . ًٕؿ :مداخِٜ

 . خٌراً  بف واشٖل :اجلقاب
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 . افًٌُغ ظذ افدفء جيد حتك أشٍؾ إػ يثٌتف صٔخ يٚ يثٌتف ،ٓ :افًٗال

  فًٌُِغ؟ افدفء :اجلقاب

 . ًٕؿ :افًٗال

 ٓ إًٍٓٚ  ؿِٝ ـام أنٚ. خٔٚل فْٚ بٚفًٌْٜ هق بقء وفق ٌٕحٞ خِْٔٚ :اجلقاب

 ٓ اجلقربغ حتٝ ومهٚ افًٌُغ حتٝ مٚ إػ افنوال ـّل أو افنوافغ بَٚء أتهقر

 . افنديد افقظٔد يف داخؾ أنف صؽ ؾال ذفؽ تًّد مٚ إًٕٚن إذا فُـ هذا، أتهقر

 أن هذا، وافُِٔقن بٚفراهقفٜ يًّك ؾٔام هذه يف يَقفقا  حٚ صٔخْٚ يٚ :افًٗال

 أن افهقرة، هذه حُؿ مٚ صقرة هذه يًْل واحد بًٚق متِهؼ وافنوال اجلقرب

 . وجقرب هوال افٌِٚس ضًٌٜٔ

 . هوآً  فٔس هذا ٕن ثٚين حُؿ فف هذا أؿقل أنٚ ًٕؿ، :اجلقاب

 . ًٕؿ :افًٗال

  مٚذا؟ :مداخِٜ

 . رء أي وٓ إزار وٓ هوال ٓ فٔس هوآً، فٔس :اجلقاب

 . هوال وٓ :مداخِٜ

 ؾٓذا أخرى جٜٓ ومـ جٜٓ، مـ هذا افْص ظّقم يف ٕدخِف أن ممُـ :اجلقاب

 يَهدوا وافذيـ افًْٚء مـ ـثر ظٚدة تًٌِف هذا ٕن ادًِّغ، فٌٚس فٔس افقاؿع يف

 فُـ وارد ممُـ هذا افهٌٚر فألضٍٚل بٚفًٌْٜ وضًًٌٚ  ُمجؿ خمك رء يًٌِقا  أن

 افتَِٔد مجِٜ مـ إٓ هق ؾام فٌُِٚر بٚفًٌْٜ أمٚ ذفؽ صٚبف ومٚ افتحٍٔظ أجؾ مـ هذا

 . فٍُِٚر ذظًٚ  قرادحي

 . يقجد ٓ يًْل :افًٗال

 (00 : 18: 42/ 209/ وافْقر اهلدى) 



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   أحُٚم اإلشٌٚل 

 

516 

 اليُر لٓيبل اإلزار إشبال أو الذهب أو احلرير لٓبس بالٕسبة

 ممٗز؟ الُر

ٗال ٌٜ :اًف فًْ ٌس ٚب ٌٚل أو افذهٛ أو احلرير ِف هٌل اإلزار إش  ممٔز؟ افٌر افهٌر ِف

 هلؿ جيقز ٓ مٚ افذـقر أوٓدهؿ تٌِٔس ظـ يّتًْٚ أن افقافديـ ظذ جيٛ :افنٔخ

 أطٍٚرهؿ، ًٕقمٜ مْذ افؼظٜٔ إحُٚم ظذ مْٓؿ تًقيداً  افتُِٔػ، شـ بٌِقا  مٚ إذا

فدان، هق ادُِػ فُـ مٍُِغ، ؽر ؾٓؿ  فُـ بٚفهالة، مٍُِغ ؽر أهنؿ ـام افقا

فدان  ٓ افذي افقاشع وافثقب افىٓٚرة مـ وفقازمٓٚ بٚفهالة بٖمره مٍُِٚن افقا

 .ذفؽ وٕحق افًقرة ظـ يُنػ

  (00 : 01: 28/ 104/ وافْقر اهلدى)

 الثقب تّير آبـ عذ إب أْ٘ر إذا

 هؾ صٔخ، يٚ يرؾض وأبقه افًْـ بًض أو افًْٜ، تىٌٔؼ يريد رجؾ :مداخِٜ

ًْل فد ُي  .افقا

 شْٜ؟ أي مثؾ إيف :افنٔخ

 افًٚق؟ ٕهػ أو آشساحٜ جًِٜ صٔخ يٚ تَقل :مداخِٜ

 ادًجد؟ يف وٓ افٌٔٝ يف: يًْل :افنٔخ

 .افٌَٚء يرؾض: ويَقل ظِٔف يُْر افًٚق ٕهػ إػ فٌس إذ :مداخِٜ

 .إيف :افنٔخ

 وافديف؟ يىٔع أنف أو افًْٜ ويىٌؼ وافديف يًيص هؾ :مداخِٜ

ًٚ، أريد بس فؽشٗا ؾّٓٝ. ٓ :افنٔخ  إػ يريد ٓ هق يريد، مٚذا وهق تقؤح
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 يريد؟ أجـ إػ افًٚق ٕهػ

 .ؾَط افًُٛ ؾقق يُقن :مداخِٜ

 ظِٔف افرشقل تًيص هؾ افًُٛ ؾقق ثقبؽ أضِٝ إذا أنٝ ضٔٛ :افنٔخ

 تًِؿ؟ ؾٔام افًالم

 .أظهٔف ٓ. ٓ :مداخِٜ

 تًِؿ؟ ؾٔام وافرشقل اهلل تًيص هؾ وافدك خٚفٍٝ ؾ٘ذا ـقيس، :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 هل بٚفتل افًْٜ ظذ حتِّف وأن تًَْف أن تًتىع مل إن هذا يف أضًف: ؾ٘ذاً  :افنٔخ

 ؟شًّتْل أحًـ

 (00 : 24: 09/ 126/ وافْقر اهلدى) 

 ادسبؾ؟ صالة ُتّبؾ هؾ

 افذي ظْف اهلل ريض هريرة أيب حلديٞ بٚفًٌْٜ إفٔؽ اهلل أحًـ صٔخ يٚ :مداخِٜ

 ووقئؽ، أظد: فف ؿٚل افذي ادًٌؾ افرجؾ ؾٔف افذي مًِؿ ذط ظذ داود أبق رواه

  احلديٞ؟ هذا يف افهحٜ ومٚ صٔخ؟ يٚ صالتف تٌَؾ هؾ: فًٌِّؾ بٚفًٌْٜ

 بف مهّٝ افذي اشتدراـل ظع ؿىًٝ ظِٔؽ، اشتدراـل ظع ؿىًٝ :افنٔخ

 . ظِٔؽ

 . افهحٜ :مداخِٜ

 مـ تًِّْٚ ٕنف رء: ـؾ ؿٌؾ افهحٜ ظـ تًٖل أن يٌٌْل ؾُٚن ًٕؿ، :افنٔخ

 ْٕير وأن ؾٔف ٕتٍَف أن يٌٌْل احلديٞ صح إذا افتهحٔح، ؾرع افتٖويؾ افًِؿ أهؾ

 ادٔٝ هذا: افٌالد بًض يف يَٚل ـام يَٚل ؾحْٔئذٍ  وًٍف ثٌٝ إذا أمٚ يدل، مٚذا ظذ

 ؾٔف بٚفتٍَف أنًٍْٚ ٕنٌؾ أن يٌٌْل ٓ افؤًػ احلديٞ: أي افًزاء هذا يًتحؼ ٓ
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 .جمٓقل رجؾ ؾٔف ؤًػ حديٞ بٖنف: بٚفَقل ادقوقع ًٕتٖصؾ وإٕام

 هق فُـ بٚفذهٛ، يتختؿ ـٚفذي اإلثؿ أصد آثؿ هق إزاره ادًٌؾ: َٕقل وفذفؽ

 صالة إبىٚل جيقز ٓ أنف افٍَف أصقل مـ تًِّْٚ أجوًٚ  ٕنْٚ صحٔحٜ: وصالتف آثؿ

 ظّال خِط إٕام ُمرمًٚ  إثامً  ارتُٛ أنف دجرد وبؼوضٓٚ بٖرـٚهنٚ جٚء مًِؿ رجؾ

ًٚ، وآخر صٚحلٚ  أمٚمف ومرت يهع ـٚفذي ب٘ثؿ أتك وفُْف صحٔحٜ صالة صذ شٔئ

 بؾ يِزمْٚ افؼع يف دفٔؾ ظْدٕٚ فٔس فُـ آثؿ، ؾٓذا مٍٚتْٓٚ مـ رء إػ ؾْير امرأة

 .احلرام هذا ارتُٛ أنف دجرد بٚفٌىالن صالتف ظذ ٕحُؿ أن فْٚ جئز

 بىالن ظذ دفٔؾ ٓ فُـ حرام، واإلشٌٚل ؤًػ، احلديٞ: افَقل خالصٜ

  واوح؟ إزاره، ادًٌؾ صالة

 . إفٔؽ اهلل أحًـ :مداخِٜ

 . وإفٔؽ :افنٔخ

  خٍِف؟ أصع هؾ إمٚم، مًٌؾ اإلمٚم وهذا ادًجد دخِٝ وإذا :مداخِٜ

 فُـ! صحٔحٜ؟ افهالة بٖن ظرؾٝ أنؽ دام مٚ خٍِف تهع ٓ وحٚذا :افنٔخ

 أحًـ، هل بٚفتل تذـره وأن تْهحف أن ظِٔؽ خٍِف، تهع هؾ تًٖل أن بديؾ

 ـٚن افذي إجٚم تِؽ..بٖمرائٓؿ يًٍِقن ؿديامً  أصحٚبؽ ـٚن ـام تًٍؾ مٚ فُـ

ة ـثقب وظٌٚءتف إمر إػ يْير افًٚمل افنٔخ  ؾٖٔخذ جراً  إرض ظذ جيره ادرأ

 افىٌٜٔ افُِّٜ فُـ ادًٚمِٜ، يف افندة هذه دثؾ رضورة تقجد ٓ ويَهف، ادَص

 افذي هذا ظٌٚءتف، أو جٌتف أو ثقبف يىٔؾ ٓ وأن تْهحف أن ؾًِٔؽ ظِّٓٚ، تًّؾ

 .بف أنهح

 ( 00 : 26: 60/   450/  وافْقر اهلدى) 

 ( 00 : 29: 15/   450/  وافْقر اهلدى)
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 البٌٕٓقن لبس حْؿ

 .افٌْىِقن فٌس حُؿ :مداخِٜ

 : اثْغ فًٌٌغ اإلشالم ديـ يف جيقز ٓ افٌْىِقن فٌس :افنٔخ

 .افٍُٚر فٌٚس أنف: إول

 هْٚ يهع يًجد أو يرـع ؾّٔـ وخٚصٜ ويهٍٓٚ، افًقرة حيجؿ أنف: أخر

 . وتًٚػ تٌٚرك اهلل ديـ يف ذفؽ قزجي ؾال افُزى، افًقرة تتجًد

ض :مداخِٜ س ًب قفؽ صٔخ ٚي افْٚ دًِّغ خٚص فٌس ؾٔف مٚ افٔقم َي  ـؾ ؾِذفؽ ٚب

د] ن افًقدان يف ظْدٕٚ فؽ أؿقل مثالً  [زي فف ِب ٌْىِقن ٔا ْتؼ، اف  وـذا ومك افًقدان يف م

ض ْىِقن افدول وًب ٖنف اٌف ًٓؿ ـ ْل افٌْىِقن، اخلٚص وزُّيؿ ٌف ض حجٜ هذا: ًي  .. ًب

 . داحوٜ حجٜ هذه داحوٜ، حجٜ هذه :افنٔخ

 ٓ أن اإلشالم يف فُـ خٚص، وزي خٚص فٌٚس اإلشالم يف فٔس أنف صحٔح

 ظِٔف ؾٖخَك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ جٚء رجالً  أن» مًِؿ صحٔح يف جٚء وؿد بٚفٍُٚر، يتنٌف

 ؾال شافٍُٚر ثٔٚب مـ هذه» شتًٌِٓٚ ؾال افٍُٚر ثٔٚب مـ هذه: ؾَٚل افًالم

 شْـ يف افذي احلديٞ يف ادْهقص: اثْغ بؼضغ رء أي ٌِٕس أن ؾْحـ،تًٌِٓٚ

 افٌْل أن جده ظـ أبٔف ظـ صًٔٛ بـ ظّرو روايٜ مـ ،أمحد اإلمٚم ومًْد مٚجٜ ابـ

 اإلًٕٚن يٌِس إذاً  شوخمِٜٔ هف كجٚوز مٚ صئٝ، مٚ وافٌس صئٝ مٚ ـؾ»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص

ًٚ  يٌِس ٓ أن بؼط فُـ ينٚء مٚ  .إول افؼط هذا بف، ويتُز يتخٚيؾ صٔئ

 وفِحديٞ افًٚبؼ فِحديٞ بٚفٍُٚر افتنٌف ظـ يٌتًد أن: افثٚين وافؼط

 اهلل يًٌد حتك بٚفًٔػ افًٚظٜ يدي بغ ًثٝبُ »: افًالم ظِٔف ؿقفف وهق ادنٓقر

 مـ ظذ وافهٌٚر افذل وجًؾ رُمل، طؾ حتٝ رزؿل وجًؾ فف، ذيؽ ٓ وحده

 . شمْٓؿ ؾٓق بَقم تنٌف ومـ أمري خٚفػ

  (.: .44 : 62/   82/   وافْقر اهلدى) 
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 بالبٌٕال اليالة

 افقاحد وإذا إؾرٕجل احلامم صٔدل، مًٚظد صٔدفٜٔ يف أظّؾ أنٚ.. .:افًٗال

  ادالبس بنُؾ ترـف ٕجؾ افهالة ترك جيقز هؾ ،مالبز قشختت احلامم دخؾ

  افهالة؟ يسك ـٔػ بٚهلل أظقذ :اجلقاب

 . جيقز ٓ :افًٗال

  ثٔٚبف؟ ترتش وـٔػ :اجلقاب

 .واؿػ وهق يٌقل اإلًٕٚن ٕن ..:افًٗال

 . بْىِقن يٌِس أنف أتهقر يًْل :اجلقاب

 . ًٕؿ :افًٗال

 . افٌْىِقن ؾوٚئؾ مـ وهذا :اجلقاب

 . ًٕؿ :افًٗال

 افٌقل رصٚش أصٚبف مٚ فق أوًٓ  ٕنف بْىِقن يٌِس فًِِّؿ جيقز ٓ :اجلقاب

 . حتريامً  مُروهٜ صالتف تُقن شقف وصذ وتقوٖ

  فٌِْىٚل؟ بٚفًٌْٜ :افًٗال

 . افًقرة حيجؿ افٌْىٚل ٕن فٌِْىٚل بٚفًٌْٜ :اجلقاب

 . ًٕؿ :افًٗال

ًٚ  بْٔٓام مٚ وحيجؿ اإلفٔتغ وحيجؿ افٍخذيـ حيجؿ :اجلقاب  . أحٕٔٚ

 . ًٕؿ :افًٗال

 أو صالتف يًرض مٚ إشٌٚب مـ يتًٚضك أنف فًِِّؿ جيقز ٓ وفذفؽ :اجلقاب

 أجوًٚ  ؾرٕجلإ محٚم تتخذ تريد ـْٝ إذا أخل، يٚ ظذر فٔس ؾٓذا فٌِىالن، ووقءه
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 ظذ افٌقل يْهٛ ٓ واؿػ وأنٝ تٌقل حٚ أنف بًّْك إؾرٕجٜٔ مٌقفٜ تتخذ أن جيٛ

 مـ أحًـ فُـ ؿريٛ، مـ افٌقل يتَِك افتل افَٚظدة ظذ وإٕام حتٝ مـ إرض

 هلل مىًًٔٚ  تُقن وبذفؽ افًريب فٌٚشؽ وتٌِس بْىِقٕؽ مـ تتخِص أنف ـِف هذا

 تتٌقل حٚ وأنؽ بْىِقن ٓبس ٕنؽ افهالة تسك أن ؾ٘يٚك وفرشقفف، وجؾ ظز

 . يرتش

 . ًٕؿ :افًٗال

 فؽ يتٔن حتك شِٜٓ ضريَٜ ظذ أدفؽ وأنٚ مٚ بىريَٜ افرصٚش ظٚفٟ :اجلقاب

 افذي افًريض افنوال أو افدصٚصٜ وتٌِس ًٍٕؽ يف وجؾ ظز اهلل تتَل أن إمٚ

 ظذ هلذا يقؾَؽ ربْٚ أو هذا فؽ يتٔن ؾحتك جٚفس، وأنٝ افتٌقل مـ يُّْؽ

 حٚ افهٌٚر فألضٍٚل يتخذوهٚ مثِام يًْل مٌقفٜ، آؾرٕجل احلامم هبذا اختذ إؿؾ

 .إفٔؽ مْل ٕهٔحٜ هذه رصٚش، أي يهٌٔؽ ومٚ مٌٚذة فٌِقل ترؾع تٌقل أن تريد

 (00 : 01: 14/   206/  وافْقر اهلدى) 

 السٓػ هدي وـ الرأس تٌُٗة

 .ش60/ 5» افؤًٍٜ إير

 الَاموة دم إحاديث

  [:الَاموة دم إحاديث] 

 ـٚفًاممٜ تُـ مل وإن ؾٌْٓٚ افًاممٜ وأمٚش: »احلٚمد أي» افنٔخ ؾؤِٜ ؿٚل ثؿ

 يف وارتوٚهٚ اإلشالم، ؿررهٚ ظربٜٔ شْٜ أصِٓٚ يف فُْٓٚ افنٚم، بالد يف ادًروؾٜ

 دفٔالً  صُِٝ فتًددهٚ فُْٓٚ ؤًٍٜ بٍّرداهتٚ ـٕٚٝ وإن وهل ـثرة، أحٚديٞ

 ش.بًْٔتٓٚ فَِقل
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561 

 ذـر ـام ؤًٍٜ ـِٓٚ وهل افًاممٜ، ؾوؾ يف أحٚديٞ ثامٕٜٔ افنٔخ شٚق  ثؿ

 ٓ وبّثِٓؿ  وـذابغ، مسوـغ ظذ مجًٔٓٚ تدور جدًا، ؤًٍٜ وفُْٓٚ افنٔخ،

 مـ وؽرمهٚ ذحف يف وافًٔقضل افتَريٛ يف افْقوي ذـر ؾَد دفٔؾ، يْٓض

 أو مسوك مـ خِٝ إذا افىرق، بُثرة يَقى إٕام افؤًػ احلديٞ أن ادحدثغ

 :افٌٔٚن وإفٔؽ ـذفؽ، فًٔٝ إحٚديٞ وهذه متٓؿ،

 .ظّر بـ أشٚمٜ ظـ افىزاين رواهش حِامً  تزدادوا اظتّقا » :إول احلديث

 ظدي، ابـ رواهش افًرب تٔجٚن وافًامئؿ: »بزيٚدة إول مثؾ :الثاين احلديث

 .أشٚمٜ ظـ وافٌَٔٓل

 يقم يًىك ادؼـغ، وبغ بْْٔٚ مٚ ؾهؾ افًَِْقة ظذ افًاممٜ» :الثالث احلديث

 .رـٕٜٚ ظـ افٌٚرودي رواهش ٕقراً  رأشف ظذ يدورهٚ ـقرة بُؾ افَٔٚمٜ

 .جداً  ؤًػ وهذا :قٓت

 ش.29/2 ق» افٌِٚس أحُٚم ـتٚبف يف اهلٔتّل حجر ابـ افٍَٔف بذفؽ وسح

ش ظزهؿ ووًقا  افًامئؿ ووًقا  ؾ٘ذا افًرب، تٔجٚن افًامئؿ» :الرابع احلديث

 .ظٌٚس ابـ ظـ افديِّل رواهش ظزهؿ اهلل ووع: »روايٜ ويف

 .جداً  ؤًػ وشْده :قٓت

 ادٗمـ وجِقس حٔىٚهنٚ، وآحتٌٚء افًرب، تٔجٚن افًامئؿ» :اخلاوس احلديث

 .ظْف اهلل ريض ظع ظـ وافديِّل افَوٚظل رواهش ربٚضف ادًجد يف

 .أجوًٚ  جداً  ؤًػ وهق :قٓت

 افًرب ووًٝ ؾ٘ذا افًرب، وظز ادٗمـ، وؿٚر افًامئؿ» :السادس احلديث

 .افديِّل رواهش ظزهٚ خًِٝ ؾَد ظامئّٓٚ

 أبق رواهش افَالٕس ظذ افًامئؿ ادؼـغ وبغ بْْٔٚ مٚ ؾرق» :السابع احلديث

 .رـٕٜٚ ظـ وافسمذي داود
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ًٚ  ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظّؿ» :الثاوـ احلديث  ذـرهش ادالئُٜ.......هذه: وؿٚل.. ظِٔ

 .ادْٚوي

 أورده وٓ ظِٔٓٚ وؿٍٝ افتل افًْٜ ـتٛ مـ رء يف شْده ظذ أظثر ومل :قٓت

 .افدظٚمٜ صٚحٛ

 أن يُّـ مٚ  ؾٔٓٚ فٔس جدًا، ؤًٍٜ ـِٓٚ آحٚديٞ هذه أن :الّقل ومجٓة

 .وًٍٓٚ وصدة فقهٚئٓٚ إخرى بٚفىرق يتَقى

 ملسو هيلع هللا ىلص فًٌف أن أذـر أن أنًك ٓ إحٚديٞ تِؽ بوًػ أؿىع حغ إْٕل ثؿ

 يُّـ ٓ افهحٔحٜ، إحٚديٞ يف ثٚبٝ أمر ملسو هيلع هللا ىلص ؿٌِف مًروؾٜ ظربٜٔ ـًٚدة فًِاممٜ

 حيٛ اإلشالم أن مـ احلٚمد افنٔخ ؾؤِٜ ذـره مٚ إػ إوؿ ؾ٘ذا إُٕٚره، ٕحد

ًٚ  أهِف تُقيـ  إػ... افيٚهرة اهلٔئٚت يف بٌرهؿ خيتِىقا  أن ظـ يهقهنؿ خٚصًٚ  تُقيْ

 ؾ٘ن آؿتوٚء، يف تّٜٔٔ ابـ اإلشالم صٔخ ؾٔف افَقل ؾهؾ افذي افىٔٛ ـالمف آخر

 فزوم ٓزمًٚ  أمراً  أراهٚ ٓ وفُـ افًاممٜ، ظذ احلض يف ؾؤِتف مع أختَل افْتٔجٜ

 افًاممٜ يف اإلحلٚح أرى ٓ ؾ٘ين افهحٔحٜ، إحٚديٞ يف هبٚ إمر ثٌٝ افتل افِحٜٔ

 بٚفًاممٜ افؼظٜٔ اددارس بًض اهتامم اإلُٕٚر أصد وأنُر افِحٜٔ، بخالف ـثراً 

 مْٓٚ، أـثر أو إخرى دون بٕٚوػ افىالب يٖمرون بحٔٞ افِحٜٔ، مـ أـثر

 ذفؽ ؾ٘ن ظامئّٓؿ، يوًقن افذيـ دون حلٚهؿ حيَِقن افذيـ افىالب ظـ ويًُتقن

 ًٚ  .خيٍك ٓ ـام افؼظل فِحُؿ ؿٌِ

 إػ وشالمل ظِّْٚ، بام فًِّؾ يقؾَْٚ أن احلًْٜ بٖشامئف تٌٚرك اهلل أشٖل وختٚمًٚ 

 .وبرـٚتف اهلل ورمحٜ احلٚمد افنٔخ ؾؤِٜ

 إفٌٚين افديـ ٕٚس ُمّد

 .ـه25/2/4179 يف دمنؼ

 (416 ص إفٌٚين مَٚٓت)
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 الَاموة كقر فًؾ دم جاء وا ضَػ

 وبغ بْْٔٚ مٚ ؾهؾ افًَِْقة ظذ افًاممٜ[: »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

 بٚضؾ .شٕقرا رأشف ظذ يدورهٚ ـقرة بُؾ افَٔٚمٜ يقم يًىك ادؼـغ،

 هدي خالف افًاممٜ ـقرات تُثر ٕن بٚضؾ ظْدي واحلديٞ [:اإلمٚم ؿٚل]

 .ظْٓٚ ادْٓل افنٓرة ثٔٚب مـ هق بؾ ؾٔٓٚ، ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 (.152/  1) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 كتِٗف بني لَٓاموة ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل رشالإ ثبقت

ًٚ  هلٚ ويرشؾ ورائف، مـ ويٌرزهٚ رأشف، ظذ افًاممٜ ـقر يدير ـٚن»  بغ صٔئ

 صحٔحٜ: :- ـتٍٔف بغ افًاممٜ إرشٚل وهق - مْف إخرة اجلِّٜ فُـ مُْرش. ـتٍٔف

 يف خرجتٓٚ ـْٝ ضرق مـ وؽره ظّر ابـ حديٞ مـ تَقُّيٚ صقاهد هلٚ ٕن

 .ش747» احلديٞ حتٝش افهحٔحٜ»

 (.251/ 9) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 السقداء الَاموة لبس حْؿ

 ..افًقداء افًاممٜ فٌس :مداخِٜ

 .افًقداء :افنٔخ

 . افًقداء :مداخِٜ

 حض هْٚك فُـ مٚ، فٌِٚس فقنٍ  ـراهٜ يف ٕص: يًْل هْٚك فٔس. ًٕؿ :افنٔخ

 بٔٚوُؿ، ثٔٚبُؿ خر»: ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف وهق أٓ ادًروف احلديٞ يف افٌٔٚض ظذ

 إؾوؾ ؾٓق افٌٔٚض ادًِؿ فٌس ؾ٘ذا ،شمقتٚـؿ ؾٔٓٚ وـٍْقا  أحٔٚءـؿ، وأخًٌقهٚ

: افًٚبؼ احلديٞ يف شًّتؿ ـام يٌِس أن ؾِف افالزم، افقاجٛ بٕٚمر فٔس ذفؽ فُـ
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 ادًِؿ اختذ إذا فُـ ،شوادخِٜٔ افنف جٚوز مٚ صئٝ مٚ وافٌس صئٝ مٚ ـؾ»

 صٓرة فٌٚس فٌس مـ»: افًالم ظِٔف ؿٚل ـام[ ؾٔحرم] افنٓرة بٚب مـ خٚصًٚ  فٌٚشًٚ َ

 ـام وفُٔـ مٚ، مًغ بٌِٚس مٚ صخص تٍرد ؾ٘ذا شافَٔٚمٜ يقم مذفٜ ثقب اهلل أخًٌف

 جيقز، ٓ احلٔثٜٔ هذه ؾّـ وفِنٓرة، افْٚس بغ فٔيٓر افًقداء افًاممٜ مثالً  رضبٝ

 .  اهلل صٚء إن اجلقاب واوح وهذا ينٚء، مٚ يٌِس ؾٚإلًٕٚن ـِقن أمٚ

  (.: .45 : 69/   82/   وافْقر اهلدى) 

 عبادة؟ شٕة أهنا الَاموة إشبال عـ الٕٖل وـ يٚخذ هؾ

 ـام.. هق ـام إشٌٚهلٚ، ظـ افْٓل يف حديٞ هْٚك افًاممٜ أن ؿٔؾ إذا :مداخِٜ

 ظٌٚدة؟ شْٜ أهنٚ هذا مـ يٗخذ أٓ اإلزار، إشٌٚل ظـ افْقوي احلديٞ ذح

  اإلزار؟ إشٌٚل جيقز هؾ ٓ، :افنٔخ

 .جيقز ٓ :مداخِٜ

 .ٓ ظٌٚدة؟ اإلزار فٌس أن هذا أن مًْك هؾ :افنٔخ

 (.: .20 : 61/    82/  وافْقر اهلدى) 

 (الىال) الٌٗٓسان لبس حْؿ

ش. افّىًِٔٚن يًْل. صُُره يَٗدى ٓ ثقٌب  هذا[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي] 

 .مُْر

   [:اإلمٚم ؿٚل]

 بٚفٌدن، حئط أو افُتػ، ظذ يٌِس إوصحٜ مـ رضب: افىًِٔٚن : فائدة

 ؾٚردش. افنٚل» ب ادكيٜ افًٚمٜٔ يف مٚيًرف هق أو. واخلٔٚضٜ افتٍهٔؾ ظـ خٚل

  .شافقشٔط ادًجؿش.»تٚفنٚن» أو شتٚفًٚن»: مًرب
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 احلديٞ تؤًػ إػش ادًٚد زاد» أول يف افَٔؿ ابـ أصٚر ؾَد هذا، ظرؾٝ إذا

 ؿد بؾ أصحٚبف، مـ أحد وٓ فًٌف، أنف ملسو هيلع هللا ىلص ظْف يَْؾ ؾِؿ افىًِٔٚن، وأمٚ» :بَقفف

 ذـر أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ شًّٚن بـ افْقاس حديٞ مـش »مًِؿ صحٔح» يف ثٌٝ

 ورأى .شافىٔٚفًٜ ظِٔٓؿ أصٌٓٚن، ُّيقد مـ أخًٍٚ  شًٌقن مًف خيرج» :ؾَٚل افدجٚل،

 فًٌٓٚ ـره هْٚ ومـ. خٔز بٔٓقد أصٌٓٓؿ مٚ: ؾَٚل افىٔٚفًٜ، ظِٔٓؿ مجٚظٜ أنس

  .شافًِػ مـ مجٚظٜ

ٌَف مـ: »بحديٞ افُراهٜ ظذ حتٟا ثؿ  حديٞ وهق. شمْٓؿ ؾٓق بَقم، تن

 ظّر ابـ ظـ ش201- 201ش »ادًِّٜ ادرأة جٌِٚب» يف خمرج صحٔح حًـ

 .وؽره

 وٓ: »ؿقفف فُـش. 1208» برؿؿش صحٔحف» يف افٌخٚري أخرجف أنس وأثر

 ضٌع- 4/412ش »افزاد» ظذ ادًَِٚن ظِٔف مر وإن ٕير، ؾٍٔف. شأصحٚبف مـ أحد

ًٚ  افُتٚب مٚدة مـ أـثر خيرجٚ مل أهنام ـام! بقء ظِٔف يًَِٚ ؾِؿ شادٗشًٜ  حديث

 زاد ظذ اجلٔٚد افتًَِٔٚت» يف ذـرت ـْٝ وؿد! هذا أنس أثر ذفؽ ومـ وآثٚرًا،

 أن: ضريَغ مـ روى شًد ابـ بٖن تًٌَفش افِدٕٜٔ ادقاهٛ» يف افًَىالين أنش ادًٚد

 مـ مجٚظٜ ظـ مثِف رأجٝ ثؿ .افىٔٚفًٜ يٌِس ـٚن ظْٓام اهلل ريض ظع بـ احلًـ

 يزيد ابـ: وهق- إبراهٔؿ مْٓؿ شافٌِٚس ـتٚبش »صٌٜٔ أيب ابـ مهْػ» يف افًِػ

 يزيد بـ اهلل وظٌد ،ش1714» هالل بـ وإشقد ،ش1719» رؿؿ -افْخًل

 ظْف اهلل ريض مٌٍؾ بـ اهلل وظٌد ،ش1711» ادًٔٛ بـ وشًٔد ،ش1712»

 شٔام ٓ - فِىًِٔٚن إؾٚوؾ هٗٓء فٌس مع بٚفُراهٜ ؾٚفَقل: ؿِٝش. 1715»

 بًوٓؿ أن ذفؽ إػ أوػ جدًا، بًٔد - مٌٍؾ بـ اهلل ظٌد اجلِٔؾ افهحٚيب وؾٔٓؿ

ءه، يٌٚل ـٚن  يرى ٓ إبراهٔؿ ـٚن :ؿٚل مٌرة ظـ ش1951» صٌٜٔ أيب ابـ ؾروى بؼا

ًٚ، بخًّغ افثقب يٌِس أن بٖشًٚ   بـ إبراهٔؿ ظـ ش1951» و .افىًِٔٚن: يًْل درمه

 ؾٌٓذه .بىًِٔٚن إٓ بثقب يٌٚل ٓ ـٚن :ؿٚل منوق ظـ أبٔف ظـ ادْتؼ بـ ُمّد

 - افسمجٜ بحديٞ وفٔس بٚفُراهٜ، افَقل يرد - افَٔؿ ابـ ظذ خٍٔٝ افتل أثٚر
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 .وإظوٚفف فوًٍف ،- ش40/271» احلٚؾظ ؾًؾ ـام

 ؿٚل ادتَدم، ظّر ابـ حلديٞ هلؿ، صًٚراً  ـٚن إذا مٚ ظذ ؾٔحّؾ أنس أثر وأمٚ

 افقؿٝ يف افٔٓقد بَهٜ آشتنٓٚد يهِح وإٕامش:  »40/276ش »افٍتح» يف احلٚؾظ

 داخالً  ؾهٚر إزمْٜ، هذه يف ذفؽ ارتٍع وؿد صًٚئرهؿ، مـ افىٔٚفًٜ تُقن افذي

  .شادٌٚحٜ افٌدظٜ أمثِٜ يف افًالم ظٌد ابـ ذـره وؿد ادٌٚح، ظّقم يف

ٌُِقيٜ، افٌدظٜ يًْل فًِفش ادٌٚحٜ افٌدظٜ» :وؿقفف: ؿِٝ  افؼظٜٔ افٌدظٜ ٕن اف

. ُمِف يف مٌغ ـام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل بْص والفٜ ـِٓٚ بؾ حًْٜ، أو بٌّٚحٜ تقصػ ٓ

 ،- افًٍِٜٔ أثٚر مـ شٌؼ حٚ - أجوًٚ  ٕير ؾٔف افٌِقيٜ بٚفٌدظٜ وصٍٓٚ أن ظذ

ًٚ  يذـر مل احلٚؾظ أن ـام ظِٔٓٚ، يَػ مل افًالم ظٌد ابـ أن ؾٚفيٚهر  وهذا مْٓٚ، صٔئ

ئٌف مـ   !ؽرا

 (25-21/ 41/4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 لبسف؟ عـ ادٕٖل ادَيِر الٓقن هق وا

 ريـٍمًه ثقبغ ملسو هيلع هللا ىلص ظِٔف رأى افًٚص ابـ وظّر بـ اهلل ظٌد ظـ :افًٚئؾ

  ؟ًْكي أجش مًهٍريـ ،تًٌِٓام ؾال افٍُٚر فٌٚس مـ إهنام ؾَٚل

 افًهٍر ظْدـؿ مًروف افًهٍر بٚفًهٍر مهٌقؽغ بٚفًهٍر مهٌقغ :افنٔخ

 .افٍُٚر فٌٚس مـ يقمئذ ـٚن ؾٓذا ؾٚتح برتَٚل بِقن افثقب يهٌغ يًْل

  (00 : 61 : 68/ 256/وافْقر اهلدى) 

 الثٗاب وـ إمحر لبس حْؿ

 بٚفًٌْٜ بتؼح إذا ظْف هنل يف ورد إمحر افِقن ذات فٌِٚس بٚفًٌْٜ: افًٚئؾ

 افِقن؟ هلذا
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 حديٞ هْٚك فٔس إمحر افٌِٚس ظـ افْٓل يف ورد مٚ إمحر افِقن :افنٔخ

 اجلٚمع أحٚديٞ مـ هق افنٔىٚن زيْٜ احلّرة أنف بَٔقل افذي واحلديٞ صحٔح

 ؾٓذا وادًهٍر ادزظٍر بٚفِقن ادتًِؼ ادقوقع يف صح رء ـؾ افؤًٍٜ افهٌر

 فٌٚس مـ ادزظٍر أو فِرجٚل جيقز ؾال افًْٚء زيْٜ مـ ـٚدًهٍر يُقن أن إمٚ افِقن

 ذظل حُؿ افتنٌف فُـ ،بٚفًْٚء وإمٚ بٚفٍُٚر إمٚ افتنٌف هق افًِٜ جيقز ؾال افٍُٚر

ًٚ  وفٔس ادًْك مًَقل  يٌِس إًٕٚن رأي إذا يًْل ادًْك ؟مًَقل مًْك صق ،تًٌدي

 ذفؽ مـ افًُس وظذ  خمْٞ ؾٓذا بٚفًْٚء متنٌف هذا يَٚل افٔقم مثالً  افًْٚء فٌٚس

 افٌْىِقن مثالً  اجلٚـٔٝ فٌٚشٓٚ يف أو يًْل منٔتٓٚ يف إمٚ بٚفرجؾ تتنٌف امرأة صٍْٚ إذا

 فُـ ظْف مْٓل وذاك افتنٌف هذا مـ ؾُالً  ،بٚفرجٚل متنٌٜٓ إهنٚ ؾَٔٚل ذفؽ وٕحقا 

 هذه أن ظذ تدل ٓ افثٔٚب هذه صٚرت افزمـ ومع افثٔٚب مـ بِقن افتنٌف ارتٌط إذا

 ٓ ذاك حغ ؾٚفْٓل أخرى جٜٓ مـ افًْٚء فٌٚس مـ أهنٚ أو جٜٓ مـ افٍُٚر فٌٚس

 .وظدمًٚ  وجقداً  افًِٜ مع يدور واحلُؿ بًِٜ مًالً  يُقن ٕنف يٍْذ

 تٌِس أن ظِٔٓٚ ؾٔجٛ افهالة إػ ؿٚمٝ إذا ادرأة أن افًْٜ ـتٛ يف َٕرأ  ٕحـ 

 اخلامر مـ ـالً  تًِّقن وـام ثٚفٞ ثقب يف أجش أدري ومٚ وافَّٔص اخلامر

 تتنٌف جيًِٓٚ مٚ بٚخلامر ادرأة ختّر يف ؾِٔس أجوًٚ  افرجٚل فٌٚس مـ وافَّٔص

 ادَهقد افَّٔص بٚفرجٚل تتنٌف ًِٓٚجي مٚ أجوًٚ  بٚفَّٔص تَّهٓٚ يف أو بٚفرجٚل

 أصٔٚء وهْٚك منسـٜ أصٔٚء هْٚك أي  دصداصٜ هقن بتًّقهٚ افذي اجلالبٜٔ ؾٔف

 أخًٌٜ أنقاع مـ ٕقع وأصٌح افزمٚن دار ؾ٘ذا افًْٚء أو بٚفرجٚل إمٚ خٚصٜ متّٔزة

ًٚ  ٚوإم صُالً  إمٚ افًْٚء  فٌٚس مـ فِرجٚل بٚس ٓ حْٔئذ بٚفًْٚء خٚص يًد مل فقٕ

 خمتهًٚ  فٔس فُـ افٍُٚر فٌٚس مـ إمر ـٚن فق ـام ُتٚمًٚ  افنُؾ ذفؽ أو افِقن ذفؽ

 .فًِْٚء بٚفًٌْٜ ؿِْٚ ـام أخرى جٜٓ مـ فٌٚشف ظـ أظروقا  أهنؿ أو جٜٓ مـ هبؿ

 شٍر يف ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن صًٌٜ بـ ادٌرة حديٞ مـ افهحٔحغ يف ٚءج مثالً  مثٚفف

 فٔتقوٖ جٚء ؾِام صًٌٜ بـ ادٌرة ومًف حٚجتف فَٔيض خرج حافهٌٚ أصٌح ؾِام

 ظِٔف بف يتقوٖ افذي احٚء أي ووقءه ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ ادٌرة صٛ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل صٛ

 مٚ افُّغ ؤَٜ رومٜٔ -افنٚهد هْٚ- جٌٜ ظِٔف وـٚن يديف فًٌٔؾ جٚء ؾِام افًالم
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 ،احلديٞ خرآ إػ ذراظٜٔ يًٌؾ أن اشتىٚع حتك ـّٔف مـ يده ؾٖخرج ينّر اشتىٚع

 يُـ مل أنف هذا ًْكم رومٜٔ جٌف ٓبًًٚ  افَهٜ هذه يف إذاً  افًالم ظِٔف ـٚن ؾَد

 أحد ظذ يْير وٓ مًٓؿ ٕنسك ٕحـ إحذيٜ افٔقم افهٌٚبٔط رء صٌفأ هبؿ متنًٌٓٚ 

 .ـٚن ٕقع أي مـ احلذاء بٌِٔس حٚ بٚفٍُٚر بّغ متنٌف هذا أن

 .وافٌْىِقٕٚت ضٛ :افًٚئؾ

 ذاه ٕن يتٌْىِقا  أنف وأمثٚفف ظدٕٚن بحذر ٕين افٌْىِقٕٚت بَقل مٚ أنٚ :افنٔخ

 شالماإل أمٚ ظقرات ؿظْده مٚ ال افٍُٚر ِقا يتٌْى افذيـ ادًِّغ فٌٚس مـ فٔس

 فٌِٚس بٚفًٌْٜ مثٚل هذا يتٌْىِقن، ٓ ؾٓؿ وخمٍٍٜ ِيٜمٌ ظقرات ظْدهؿ افذيـ

 ظذ اخلامر ينُؾ وؿد اخلامر أو وافرجٚل افًْٚء بغ ادنسك ـٚفَّٔص افًْٚء

ة اخلامر هق اهلل ظٌد أبق ووًٓٚ افتل ـٚخلرؿٜ  افًٌض  افهالة يف بتدخؾ حٚ ؾٚدرأ

 ؾَط خترج مش أجوًٚ   متخّرة خترج أن بٔتٓٚ مـ خرجٝ إذا ظِٔٓٚ فُـ تتخّر

 افٌْىِقن بس مق ظدٕٚن يٚ افتجٌِٛ وبغ افتخّر بغ جتّع أن ظِٔٓٚ جيٛ متجٌٌِف

 افؤَٜ اجلٌٜ مثٚل ؿِْٚ اجلٌِٚب اخلامر وؾقق تتخّر ادرأة ٓزم أجش ٓزم بٔجقز مق

 منسـًٚ  أمراً  ـٚن هذيؽ اجلٌٜ وافرجٚل افًْٚء بغ منسك هق افذي ادثٚل هذا ينٌف

 مل ثؿ افًْٚء فٌٚس مـ ـٚن افذي ادًهٍر أو ادزظٍر مثٚل افٍُٚر وبغ ادًِّغ بغ

َثؾ يًد َّ  افْٚس بًض بف ويتىربش يَتْٔف يزال ٓ افذي افىربقش افِقن هذا افًْٚء ُي

 افٌِٚس هذا افٔقم إػ بٔىربنقا  مْٓؿ افْهٚرى افٌِْٕٚٔغ حتك  افٌالد بًض يف

 مٚ إتراك فُـ إتراك فَْٔٚ ٕحـ احلََٜٔ ترـل فٌٚس هذا أن افْٚس مـ ـثر يتقهؿ

 ؾتحقا  حٚ ٚويغافًّْ ظـ تَِقٕف هؿ إٕام افىربقش هذا افٌِٚس هذا ابتدظقا  هؿ

 بٔتزٕط ادْحرف افٔقم افٍِتٚن افنٌٚب بًض يُقن مٚ أصٌف يًْل ،ًٕؿ أي بالدهؿ

 يف افىربقش ،بٚفٍُٚر يتنٌٓقن فُْٓؿ ادًِّغ فٌٚس مـ فٔس هذا بٚفًٌَٜ بٔتٌَع

 هذا يَٚل افًٌَٜ صٖن افزٕٔىٜ صٖن صٖنف يقمئذ ـٚن ادًِّغ مـ إؾراد بًض

 إوروبٔغ مـ مجٚظٜ وهؿ ويقنٚافًّْ أظرض ودار، افزمٚن ودار  بٚفٍُٚر متنٌف

 ؿٌِْٚ ومـ وٕحـ فألتراك، دغ زي وصٚر افىربقش يًٌِقا  ظٚدوا مٚ تروهنؿ ـام



   متٍرؿٚت   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 بًض تٌْٚه ثؿ ادًِّغ صًٚر وـٖنف وصٚر افرأس فٌٚس افٌِٚس هذا ورث

 ْٕير ٓ ٕحـ ؾ٘ذاً  ،افًثامٕٔغ افًالضغ مـ ُمُقمغ ـٕٚقا  ٕهنؿ افٌِْٕٚٔغ افْهٚرى

 فٌٚشف جيقز ؾال افٍُٚر فٌٚس مـ هق ـٚن ؾ٘ن أن واؿًف إػ ْٕير مٚ فٌٚسٍ  أصؾ إػ

 منسـًٚ  أمراً  ـٚن إذا أمٚ وهُذا ًٌِٕف أن فْٚ جيقز ؾال افًْٚء فٌٚس مـ ـٚن وإن

 .وظدمٚ وجقداً  افًِٜ مع يدور احلُؿ أن فٌٔٚن ـٚؾٜٔ ًٍٕٚ آ رضبْٚهٚ افتل وإمثِٜ

 (00 : 00 : 11/ 255/وافْقر اهلدى)

 لٓرجال إمحر لبس حْؿ

  ؟إمحر افِقن ذات فٌِٚس بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

  .ًٕؿ أي :افنٔخ

  ؟افِقن هلذا بٚفًٌْٜ بتؼح إذا ،ظْف هنل يف ورد :افًٚئؾ

 حديٞ هْٚك فٔس ،إمحر افٌِٚس ظـ افْٓل يف ورد مٚ ،إمحر افِقن :افنٔخ

 اجلٚمع» أحٚديٞ مـ هق ،افنٔىٚن زيْٜ احلّرة ٕفإ بَٔقل عفا واحلديٞ ،صحٔح

 ،رٍَ ْه ًَ وادُ  رٍَ ظْ زَ ادُ  بٚفِقن ادتًِؼ ادقوقع يف صح رء ـؾ ،افؤًٍٜ شافهٌر

 مـ ادزظٍر أو ،فِرجٚل جيقز ؾال افًْٚء زيْٜ مـ رٍَ ْه ًَ ـٚدُ  يُقن أن إمٚ افِقن ؾٓذا

 .بٚفًْٚء وإمٚ بٚفٍُٚر إمٚ ،افتنٌف هق :افًِٜ جيقز ؾال ،افٍُٚر فٌٚس

ًٚ  وفٔس ،ادًْك مًَقل ذظل حُؿ افتنٌف فُـ   ،مًَقل مًْك صق تًٌدي

 ،بٚفًْٚء متنٌف هذا يَٚل ،افٔقم مثالً  افًْٚء فٌٚس يٌِس إًٕٚن رئل إذا يًْل ادًْك

 منٔتٓٚ يف إمٚ بٚفرجؾ تتنٌف امرأة صٍْٚ إذا ذفؽ مـ افًُس وظذ ،خمْٞ ؾٓذا

 متنٌٜٓ إهنٚ ؾَٔٚل ،ذفؽ وٕحق افٌْىِقن مثالً  اجلٚـٔٝ شٓٚفٌٚ يف أو يًْل بخسه

 مـ بِقن افتنٌف رتٌطا إذا فُـ ،ظْف مْٓل وذاك افتنٌف هذا مـ ؾُالً  ،بٚفرجٚل

 ،جٜٓ مـ افٍُٚر فٌٚس اهذ أن ظذ تدل ٓ افثٔٚب هذه صٚرت افزمـ ومع   ،افثٔٚب

 الً مًِ يُقن ٕنف :يٍْذ ٓ ذاكحْٔ ؾٚفْٓل ،أخرى جٜٓ مـ افًْٚء فٌٚس مـ أهنٚ أو
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 .وظدمًٚ  وجقداً  افًِٜ مع يدور واحلُؿ ،بًِٜ

  (00 : 66 : 69/ 256/وافْقر اهلدى) 

 إمحر الثقب حتريؿ ضابط

 حلديٞ : شبٚفًهٍر ادهٌقغ وٓ» [:ادحرم افٌِٚس ذـر يف خٚن صديؼ ؿٚل]

 ثقبغ ظعّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأى: ؿٚل وؽره، مًِؿ ظْد ظّرو بـ اهلل ظٌد

 ش.تًٌِٓٚ ؾال افٍُٚر: ثٔٚب مـ هذه إن»: ؾَٚل مًهٍريـ،

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل هنٚين»: ؿٚل ظع، حديٞ مـ - أجوٚ - وؽره مًِؿ، وأخرج

 وظـ وافًجقد، افرـقع يف افَراءة افَز،وظـ فٌٚس وظـ بٚفذهٛ، افتختؿ ظـ

 .شادًهٍر فٌٚس

 ش.أحٚديٞ افٌٚب ويف

 يف ورد مٚ يًٚروف ؾال خمهقصٜ، هٔئٜ ظذ أمحر صٌٌٚ افثقب يهٌغ وافًهٍر

 اهلل رشقل ـٚن»: ؿٚل افزاء، حديٞ مـ شافهحٔحغ» يف ـام إمحر: مىِؼ فٌس

 مل محراء حِٜ يف رأجتف أذٕٔف، صحّٜ يٌِغ صًر فف ادٌُْغ، بغ مٚ بًٔد مربقظٚ، ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.مْف أحًـ ؿط صٔئٚ أر

 صٌغ افذي إمحر هق مْف ادّْقع بٖن بْٔٓٚ جيّع أحٚديٞ: افٌٚب ويف

 .بف يهٌغ مل افذي إمحر هق وادٌٚح بٚفًهٍر،

/  4» شافزاد» يف افَٔؿ ابـ فَقل خالؾٚ افهقاب: هق هذا[: بَقفف إفٌٚين ؾًِؼ]

 ـراهٜٔ ـراهٔتف أو إمحر، فٌٚس حتريؿ افدفٔؾ: ظِٔف يَقم وافذي» ش: 472

 ش.صديدة
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 بٖنف ظّر ابـ حديٞ يف مًِؾ بٚفًهٍر ادهٌقغ ظـ افْٓل إن: أؿقل أين ظذ

 .أظِؿ واهلل ادًِقل، يْتٍل افًِٜ وبٕٚتٍٚء افٍُٚر: ثٔٚب مـ

 (118-117/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

  وزخرفتٖا اجلدر شس كراهة

 .شاجلدر تًس أن هنك»

 .وزخرؾتٓٚ اجلدر شس ـراهٜ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 (.198/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 وتياوير صٓبان عٖٓٗا التل والثٗاب السجاجٗد

 بٔقهتؿ اوؽزو بؾ ادًِّغ بالد ؽزوا ادؼـغ إن: صٔخْٚ افًٚئؾ يَقل :ادَِل

 أو افًجٚجٔد، هذه وجقد حُؿ ؾام وٕحقهٚ، وافًجٚد افًتٚئر ظذ افهٌِٚن بقوع

 افٌٔٝ يف افًجٚد ظذ افًٗال وبٔخص صٔخْٚ، إضٍٚل ظذ ـٚفٌِٚس إصٔٚء

 جيًِٓٚ وٓ ويرمٔٓٚ، يٚخذهٚ هؾ مًغ، مٌِغ ثّْٓٚ افًجٚد هل تُقن حٚ وخهقصًٚ 

ًٚ  رأى إذا ـٚن -وشِؿ ظِٔف تًٚػ اهلل صذ- بٖنف ظِامً  أجش؟ وٓ ممتْٜٓ،  .ٌٕنف صٌِٔ

 .هل جٌٔتؽ مـ ٌٕنف هل :افنٔخ

  [وحؽ] :مداخِٜ

 أن وأراد ذريٜ، فف ـٚن إذا خٚصٜ مًِؿ ـؾ ْٕهح رء ـؾ ؿٌؾ ٕحـ :افنٔخ

ًٚ  أو شجٚداً  أو بًٚضًٚ  ينسي أن أراد إذا أنف إشالمٜٔ تْنئٜ يْنئٓٚ  ئٍِف أن ؿّٔهًٚ  ثقب

 .افَّؾ مـ ؿّٔهف..... افٍَر يٍع ـام

 .أـز اهلل :مداخِٜ

 أن تًِّقن وفًُِؿ إفًٌٜ هذه ظذ تُقن افتل افهقر هذه ٕن أجقه، :افنٔخ
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 .تًِّقن أطُْؿ مٚ وٓ فٌٚس، وافًٌٚط افًجٚد

 .بًِْؿ مٚ صٔخْٚ واهلل ٓ :ادَِل

 إفٌٚين ظذ احلديٞ ؾوؾ مـ وهذا فٌٚس، هق وافًٌٚط افًجٚد أـٔد، :افنٔخ

 .إظجّل

 .أـز اهلل :ادَِل

 .افًريب افٌْل ديٞح مـ افًربٜٔ تًِؿ :افنٔخ

 .ملسو هيلع هللا ىلص :ادَِل

 زار ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن -ظْف تًٚػ اهلل ريض- مٚفؽ بـ أنس يَقل حٔٞ :افنٔخ

 .فٌس مٚ ضقل مـ اشقد ؿد حهر يف ؾهذ بٔتٓؿ

 .هٚه :ادَِل

 هٚفًٌٚط ٓبس أنٝ فٔش: فؽ ؿِٝ فق ؾٖنٚ. فٌس مٚ ضقل مـ اشقد ؿد :افنٔخ

 ظع؟ تًتٌرب

 .أخٌٚين ظْؽ بَقل :ادَِل

  .أخٌٚين أنٚ وؾًالً  ،[وحؽ] أخٌٚين َقلتب :افنٔخ

 وصذ داره يف زاره ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن -ظْف اهلل ريض- مٚفؽ بـ أنس يَقل ًٕؿ

 أو بًٚضًٚ  ـٚن شقاء فٌٚس ؾٖي افنٚهد فٌس، مٚ ضقل مـ اشقد ؿد حهر ظذ

 وٕحق واخلٚل وافًؿ إب ظذ إمر ول ظذ جيٛ رء أي أو ؿّٔهًٚ  أو هوآً 

 صقر مـ صقرة مـ افؼع خيٚفػ رء هْٚك يُقن ٓ أن يف ؿِْٚ ـام يدؿؼ أن ذفؽ

 يف اإلشالم بالد إػ افٍُٚر ؽزو مـ جداً  ؽريٛ ٕقع أن احلََٜٔ ٕنف صٌِٚن: أو

 وٓ بف حيًقن ٓ اإلًٕٚن، جًؿ يف ـٚفًؾ افداء إفٔٓؿ ؾٔتًِؾ دارهؿ، ظَر

 ظـ ؾتجد بٚدهِغ، ؽٚص وادًجد اجلًّٜ يقم تَػ أنؽ بدفٔؾ بف، ينًرون
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 افذيـ افنٌٚب ؿّهٚن طٓر يف افًٚريٚت افًْٚء صقر ويًٚرك وأمٚمؽ ئّْؽ

 ادًجد يف يُّـ وهق وافده هق افَّٔص هذا اصسى افذي مـ يديؽ، بغ يهِقن

ًٚ  ينسي ٓ أن إٓتٌٚه جيٛ رء ـؾ ؾٌَؾ وفذفؽ شٚهقن، ؽٍِٜ يف فُْٓؿ مًف،  ثقب

ًٚ  مهقرًا، فٌٚشًٚ  مهقراً   إلمهٚل فًٓقة فٌٍِٜ أنف شٗافؽ مقوع ـٚن وهذا ثٕٚٔ

 ـْٝ واهلل تزوجتٔف، ـٔػ ضٔٛ وـذا، ـذا زوجل: إٕف ًٕٖل مٚ ـثراً  ؿديؿ فوالل

 بدهٚ صِقن افٌِـ، ؤًٝ افهٔػ يف بَك تًٚل هداين، اهلل وهال حُٚيتف، مثؾ

 إحُٚم يِتزم ٓ وًٚٓ  ـٚن ؽٚؾاًل، ـٚن إًٕٚن ؾُّّـ هٚه ادقوقع، تًٚفٟ

 أن حْٔئذٍ  ؾًِٔف صِٔٛ، ؾٔف بًٚط اصسى مثاًل، صقرة ؾٔف بًٚط اصسى افؼظٜٔ

 أو افهِٔٛ يَوٛ أن وأؿقل ؾٓداه وًٚٓ  ـٚن أن بًد -وجؾ ظز- اهلل يتَل

 -وجؾ ظز- اهلل إن َٕقل فُْْٚ افَوٛ، هبذا افًجٚد أو افًٌٚط يًٍد ؾَد افهقرة

 اهلل أنزل مٚ: »بًِٕٚف يَقل أن -افًالم ظِٔف- ٌٕٔف أخٓؿ ـام أنف خَِف يف حُّتف مـ

 إٓ ظِٜ مـ ؾام ،شجِٓف مـ وجِٓف ظِّف مـ ظِّف صًٍٚء، أو دواءً  فف وأنزل إٓ اءً د

 اإلًٕٚن، هذا ؾٚبتع ظِٔف، ؿٚئّٜ اهلل حجٜ فتُقن وذفؽ ودهٚ، هلٚ اهلل وخِؼ

 يًٍؾ، ؾامذا اهلل هداه ثؿ والفف زمـ يف افًٌٚط ذفؽ أو افثقب ذفؽ اصسى

 ظذ هق، ـام شِٔامً  افثقب وتٌَك افهقرة، تىّس افتل افدهٕٚٚت بًض يًتًّؾ

 ادخٚفػ ادحيقر إلزافٜ يٍُل ؾَط، افرأس ظذ ؾَٔٙ صقرة ـٕٚٝ إن إؿؾ

  أن يُّـ -أجوًٚ - افهِٔٛ فِؼع،

 .مًٚدف تٌٔر :ادَِل

ًٚ  ـْٝ مثالً  أنٚ حقفف، دائرة حيٚك أن :افنٔخ  افًٚظٚت بًض افنٚم، يف شًٚتٔ

 ؾٖنٚ هٚفًٚظٜ، مغ ظذ افهِٔٛ يىًٌقن افًقينيغ افْهٚرى هٗٓء مُر مـ

 َٕىٜ ظِٔٓٚ أنَط جداً  دؿَٜٔ ؾًٍقريٜ مٚدة ظْدٕٚ يف افًٚظٜ هذه تٖتْٔٚ حْٔام ـْٝ

 .تىًّف بؾ افهِٔٛ ظذ تيضء ٓ وفُـ افِٔؾ يف تيضء هل وإذا

 .تىًّف :ادَِل

 إظامل إػ أجش إػ حتتٚج فُـ ظِٔٓٚ، افَوٚء يُّـ إٓ ظِٜ يف ؾام هٚه، :افنٔخ
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 .افًٗال جقاب هق هذا ورشقفف، بٚهلل اإليامن بًد وافٍُر ادخ

  (00: 14: 00/ 575/ وافْقر اهلدى) 

 كٗػ تاب ثؿ تياوير عٖٓٗا وثٗاب حرير شجاد عٕده كان وـ

 وٕٖا؟ يتخٓص

 ؾٓؾ وتًٚػ، شٌحٕٚف اهلل وهداه حرير شجٚد ظْده صخص مًٖخٜ :مداخِٜ

 احلٚئط؟ ظذ شتٚئر يوًف أم مْف يتخِص بف، يًٍؾ مٚذا أم يًتخدمف، أن يًتىٔع

 إمر ـٚن إذا خٚصٜ اظتَٚدي يف احلؾ اشتًِّف، ؾَد شتٚئر بٔوًف إذا :افنٔخ

 احلؾ، ؾٓق ذفؽ فف تٔن ؾ٘ن وافوالل افٍُر ٕهؾ هْٚك يٌٚع أن افٍُر بٌالد يتًِؼ

 ويٍْك؟ يتٓرى حتك بًٔتًِّف وإٓ

 .خر اهلل جزاك :مداخِٜ

 .وإيٚك :افنٔخ

 مىرزة صقر ظِٔٓٚ ـثرة ؿّهٚن ظْده اهلل هداه افذي إخ هذا أجوًٚ : مداخِٜ

 هبٚ؟ يًٍؾ ؾامذا افَّهٚن هذه ظذ

ُْػ ؾٔٓٚ يًّح :افنٔخ ُُ  .اف

 .اشتًامهلٚ فف جيقز ٓ :مداخِٜ

 أثْٚء يف بٚل صٌؾ افتَْٔٚ، حٚ هْٚك ادًجد يف اجلًّٜ صِٔٝ أنٝ أبدًا، :افنٔخ

 جزاه يهع جٚء ظؼ إربًٜ حدود يف يُّـ صٚب، وفد افهالة أثْٚء ويف اخلىٌٜ

 مًتٌَِغ بٔتّقا  افٌُٚر افرجٚٓت بْٔام اخلىٔٛ، اشتٌَؾ أنف مْف وأظجٌْل خر، اهلل

 اخلىٔٛ، اشتٌَؾ افٌالم هذا اخلىٔٛ اجلٚفًقن يًتٌَؾ افًْٜ أن بًٔرؾقا  مٚ افٌَِٜ،

 ؿٚتِٓؿ هذول افٍُٚر صقرة هق ـِف، هذا افقفد طٓر آخذ محٚر صقرة طٓره فُـ
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بٜ ؾٔٓٚ يًْل يٗؾُقن أنك اهلل  افثٕٜٚٔ افًغ واحدة بًغ احلامر صقرة متْٚهٜٔ، ؽرا

 هلٚ صٌرة ؾتٚة افثٕٜٚٔ افًغ ـِف، افيٓر آخذ افٌُر وافرأس صٌرة، ؾتٚة ظـ ظٌٚرة

 أنهحف، حلتك ظْدي إػ افقفد هذا يّر إٕف ل ين ريب يٚ آخره، إػ مدورات ظْٔتغ

 فًِف افىريؼ فف أؾتح أنٚ ؿّٝ يّر، ُمتٚر صٍتف حٚ يّر، أجش بده صٚر ؿٚم، صٍتف

 .ؾٚتْل ٕهٔٛ اهلل ـتٛ اهلل مٚ ٕحقي، جلوبٔ يتقرط

 صًقر ؾٔف وٓ وظل ؾٔف مٚ بهقرة افٌالد هذه يف إتؼت هذه افَّهٚن احلََٜٔ 

،ًٚ  وظؼيـ مخًٜ ظؼيـ ظّره صٚب أمٚمْٚ ٕجد ادًجد يف ٕهع مٚ ـثراً  إضالؿ

 بْهع وٕحـ صًرهٚ ٕٚؿنٜ طٓره يف ؾتٚة صقرة فُـ بٖس، ٓ إـامم افَهر ٓبس

 ؿٌُِؿ مـ شْـ فتتًٌـ»: افًالم ظِٔف فَقفف مهداؿًٚ  إظّك افتَِٔد هذا وراءه،

  ش.فدخِتّقه وٛ جحر دخِقا  فق حتك بذراع وذراظًٚ  بنز صزاً 

، تٌِس أن ممُـ هْٚك ـٚن إذا فَِّهٚن ثٚين حؾ أن بٚل يف خىر ًٚ  داخِٔ

 هذا يف افهقرة أثر ييٓر مٚ إٕف بحٔٞ شٚدة، شٚذج ؿّص مْٓٚ ؾقق ويٌِس

 .ـٚن رء أي أو وجٚـٝ بْىِقن أو افًٚدة افَّٔص

 (00 : 21 : 02/ 127/وافْقر اهلدى)

 (00 : 21 : 61/ 127/وافْقر اهلدى) 

 الىامل؟ دم اخلاتؿ يٓبس كان ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل أن ثبت هؾ

 افنامل؟ يف اخلٚتؿ يٌِس ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ثٌٝ هؾ :مداخِٜ

 .ـِٔٓام ؾٔٓٚ :افنٔخ

 .افًٚظٜ يف هذا ٕٖخذ ؾال ًٕؿ، أي :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 ...احلديٞ ظذ بْٚء افًٔٚر ظذ ًٌِٕٓٚ مٚ افًٚظٜ :مداخِٜ
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 افتنٌف ظـ هنك افًالم ظِٔف وافرشقل بٚفٍُٚر، تتنٌف بٚفًٔٚر تًٌِٓٚ ٓ :افنٔخ

 وادخٚفٍٜ رء، ؾٚفتنٌف افٍُٚر، خمٚفٍٜ حيٛ ـٚن ذفؽ مـ أدق هق مٚ ويف بٚفٍُٚر،

 افٔنى، بٚفٔد إٓ يًتًِّقهنٚ ٓ فُـ ظْدهؿ مـ أتٝ افًٚظٜ ؾٚفٍُٚر رء،

 ـٕٚقا  فْٚ حًٚب ظِّقا  فق صًٛ، فْٚ ادربط أن هْٚ، مـ ادربط جٚظِغ وفذفؽ

ًٚ، فْٚ ئَّقن ٓ فُْٓؿ هْٚ، مـ افزر فْٚ شًِّٔقن  َوتَِِْؽ ﴿: اهلل صٚء إن فُـ وزٕ

 ظِٔؽ، ويقم فؽ يقم: هُذا افدٕٔٚ ،[410:ظّران آل﴾ ]افَْٚسِ  َبْغَ  َُٕداِوهُلَٚ إَجَٚمُ 

 وجؾ، ظز ربْٚ مع ذيًتْٚ، مع ؾُرٕٚ، يف روحْٚ، يف ظنْٚ مٚ ًٕٔش أن ٕجٛ ؾْحـ

 يُقن شٍِٜٔ شٚظٜ ٕخسع أن مثالً  اشتىٚظٜ ظْدٕٚ فٔس اشتىٚظتْٚ، حدود ويف

 إن» مـ أتٝ أجـ مـ هذه هْٚ، إػ هْٚ مـ أنَِٓٚ بٚشتىٚظتل أنٚ فُـ هْٚ، مـ مربىٓٚ

 افٌٚفٌٜ بحُّتف وجؾ ظز ربْٚ شؾخٚفٍقهؿ صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى افٔٓقد

.. هُذا أروف، ظذ يّق هق أضقار أمف، بىـ يف جْغ هق أضقار افٌؼ ظذ ؾرض

 بٚفْقر يٌؼ افنٔٛ بدأ خٚفد إشتٚذ هذا افنٔٛ، يٌدأ أن إضقار هذه مـ... هُذا

 صٚحلٓؿ وـٚؾرهؿ، مٗمْٓؿ ـِٓؿ افٌؼ ظذ مٍروض افٌٔٚض وهذا اهلل، صٚء إن

 .وضٚحلٓؿ

 صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى افٔٓقد إن»: ؿٚل ُتٔٔز، ووع افؼع أتك

 .شؾخٚفٍقهؿ

 أمر فٍُِٚر ادخٚفٍٜ ؿهد احلُٔؿ، افنٚرع مـ مَهقدة ؽٚيٜ ادخٚفٍٜ: إذاً 

 ؾٔام ثؿ مٌٚذة، افنٚرع ظِٔف ٕص ؾٔام وافْهٚرى افٔٓقد ٕخٚفػ ؾْحـ مَهقد،

 ظـ ُيْٓك أن ؿٌؾ افُتٚب أهؾ مقاؾَٜ حيٛ ـٚن أنف بَقفف احلُٔؿ افنٚرع إفٔف ينر

دُ  ؾرق ثؿ صًره يًدل ـٚن ذفؽ، ًْ  يًدل ـٚن افٌخٚري، صحٔح يف هُذا احلديٞ َب

 ـام ٕنٖ افًالم ظِٔف افرشقل ؿٌؾ، مـ هُذا ـٕٚقا  افُتٚب أهؾ ٕن ؾرق: ثؿ صًره

ًٚ، تًِّقن ًٚ، ظِٔف ٕزل واإلشالم أمٔ  ٓ افتل أحُٚمف بُؾ واحد ضٍرة ٕزل مٚ تدرجئ

 افذي ؿقمف ادؼـغ، افقثْٔغ مـ أحًـ حٚفتٓؿ افُتٚب أهؾ رأى حتل، وٓ تًد

ٕٔٓؿ، بغ ووجد ظٚش  مـ ؿٔال وأؿقم شٌٔالً  أهدى وافْهٚرى افٔٓقد وجد طٓرا
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 بدأت حْٔام ؾرق: بًد ؾٔام ؾٓق صًقرهؿ، يًدفقن افُتٚب أهؾ ـٚن ادؼـغ،

 أهؾ دخٚفٍٜ تِّٔحًٚ  وتٚرة تكحيًٚ  تٚرة ؾٔٓٚ إنٚم رب مـ ظِٔف تْزل إحُٚم

 صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى افٔٓقد إن»: افًٚبؼ احلديٞ ذفؽ مـ افُتٚب،

 .شؾخٚفٍقهؿ

 يف افًٚظٜ يوًقن ـِٓؿ وادالحدة وادؼـغ وافٌقذيغ وافْهٚرى افٔٓقد إن

 افتنٌف، بٚب مـ هذا أؿقل ٓ أنٚ خمٚفٍٜ، أجامْٕٚ: يف ٕوًٓٚ أن ظِْٔٚ ٕحـ صامءهلؿ،

 أهؾ مـ جداً  جداً  ؿِٔؾ افٔقم افنديد إشػ مع ادخٚفٍٜ، بٚب مـ هذا أؿقل فُـ

 مـ وافرظٚء افْٚس ظٚمٜ ظـ ؾوالً  افًِؿ، ضٌِٜ مـ دوهنؿ مـ ظـ ؾوالً  افًِؿ

 خمٚفٍٜ وهق أٓ أتٌٚظف، ؾٔف وحيٞ اإلشالم بف جٚء بقء أبداً  يٍُرون ٓ افْٚس

 هذا يف سحيٜ افؼيًٜ أحُٚم أن مع افؼيًٜ أحُٚم مـ فٔس ـٖنف هذا افٍُٚر،

 .شؾخٚفٍقهؿ صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى افٔٓقد إن»: أؿقاهٚ ومـ احلُؿ،

 ًٕٚهلؿ، يف يهِقن ٓ افٔٓقد ،شؾخٚفٍقهؿ ًٕٚهلؿ يف يهِقن ٓ افٔٓقد إن»

 افَٔٚمٜ، ظِٔف أؿٚمقا  ًِٕٔف يف يهع ممـ رأوا فق ًٕٚهلؿ، يف يهِقن ٓ افٔقم ادًِّقن

 .آخره إػ.. ؾٔف تهع ـٔػ هذا ٕجس، هذا

 افهالة ؾحيت جمِس يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أصحٚب ـٚن: افتٚل إثر ويًجٌْل

 ؾوِف مـ مًًقد ابـ ٕصًري،ا مقشك وأبق مًًقد ابـ وؾٔٓؿ افهالة وأؿّٔٝ

 ٕتًّؽ أن يًْل افتًٌر، صح إن بف ٕتخِؼ أن ٕحـ ظِْٔٚ جيٛ خِؼ وهذا وـامفف

 افْٚس ومْٚزل افْٚس حؼ ًٕرف أن خِؼ افتقاوع، خِؼ هق اخلِؼ وهذا بف،

 ادجِس، يف مقشك وأبق مًًقد ابـ جِِٔغ، صحٚبٔغ ؾٓٗٓء افْٚس، ومراتٛ

 يتَدمٓؿ؟ مـ افهالة، أؿّٔٝ

 يَرأ  أن أحٛ مـ»: مًًقد ابـ حؼ يف افًالم ظِٔف افرشقل ؿقل شًّْٚ إذا

ًٚ  ؽوًٚ  افَرآن ه أنزل ـام ضري  .مًًقد ابـ هق شظٌد أم ابـ ؿراءة ظذ ؾَِٔرأ

ه: »ٔؾمج ظريب تًٌر   ٓ مثِْٚ إظٚجؿ وبًض شمًٌد أم ابـ ؿراءة ظذ ؾَِٔرأ



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   متٍرؿٚت 

 

574 

 وإتٓك، مًًقد ابـ: ؿقل ظٌد، أم ابـ وافدورة؟ افٍِٜ هذا مٚ: يَقل اهلل، شّح

 .خٚصٜ ٌٕؿ وهلٚ ضراوة هلٚ أمجؾ، هذه فُـ

ًٚ  ؽوًٚ  افَرآن يَرأ  أن أحٛ مـ» ه أنزل، ـام ضري . شظٌد أم ابـ ؿراء ظذ ؾَِٔرأ

 .جداً  ظئّٜ مٌَْٜ

 افَرآن، يَرأ  وهق فِٜٔ افًالم ظِٔف بف مر إصًري، مقشك أبق: افثٚين افىرف

 حٚ شافًالم ظِٔف داود آل مزامر مـ مزمٚراً  هذا أويت فَد»: ؾَٚل إفٔف، ؾٖصٌك

 ظِّٝ فق! اهلل رشقل يٚ! واهلل: ؿٚل افَهٜ، افرشقل ظِٔف وؿص افهٌٚح أصٌح

 .حتٌراً  فؽ حلزتف ذفؽ

ًٚ، بٚفْٚس يهع أن فف يًقغ واحد وـؾ ؾوِف، فف واحد ـؾ أنف افنٚهد  إمٚم

 افتَديؿ، يف افًٚبؼ هق ـٚن ٕنف ادجِس: هذا يف افٍوؾ فف ـٚن مًًقد ابـ فُـ

 افرشقل وتزـٜٔ اإلشالم، يف وشٚبَٔتف ؾوِف مـ يًِؿ حٚ إصًري، مقشك أبٚ ؾَدم

 مْتًالً  ـٚن ؾًؾ، مٚذا فُـ وصذ، تَدم وؽره، احلديٞ هذا بّثؾ افًالم ظِٔف فف

 افقادي أيف -افنٚهد هْٚ- افٔٓقديٜ؟ هذه مٚ: ؿٚل بٚفْٚس، فٔهع ًِٕٔف ؾْزع

َِعْ ﴿ أنٝ؟ ادَدس ََِْٔؽ  َؾْٚخ ًْ ََٕؽ  َٕ دِ  إِ َدسِ  بِْٚفَقا ََ ُ  أنٝ هؾ ،[42:ضف﴾ ]ُضًقى اْد

 ًِٕٔؽ؟ ختِع أن أمرك وربْٚ ادَدس افقاد يف مقشك

 افٔقم ادخٚفٍٜ هذه ؽرهؿ، ظـ ؾوالً  افُتٚب أهؾ بّخٚفٍٜ أمرٕٚ: افنٚهد

 شقيداء يف: أوًٓ  ٕحٔٔٓٚ أن ؾٔجٛ ؽرهؿ، ظـ ؾوالً  افًِؿ أهؾ أذهٚن مـ مًْقخٜ

ًٚ  ؿِقبْٚ،  .ًٕؿ. افٌٚب هذا مـ وهذا أظامفْٚ، ويف حٔٚتْٚ يف مْىَِْٚ يف: وثٕٚٔ

  (00 : 46: 17/ 219/ وافْقر اهلدى) 

  (00 : 45: 61/ 219/ وافْقر اهلدى)
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل خاتؿ ّ٘ش عذ خامتف أحد يّٕش أن عـ الٕٖل

 ذلؽ وعٓة

ـِ  ـِ  َظ رَ  اْب َّ اَم  اّلَلُ  َريِضَ  ُظ ُٓ ـْ  َخَُٚتًٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌَِْلُّ  اخَتَذَ : َؿَٚل  َظْْ ٍٛ  ِم ٍٜ  َويِف  َذَه : ِرَواَي

َِفُ  ًَ َْك، َيِدهِ  يِف  َوَج ّْ ُٔ ٚهُ  ُثؿَ  اْف ََ ـْ  َخَُٚتًٚ اخَتَذَ  ُثؿَ  َأْخ ََِش  اْفَقرق ِم
دٌ : ِؾٔفِ  ُٕ َّ   َرُشقُل  ُُمَ

ِ
 اّلَل

ـَ  َٓ : »َوَؿَٚل  َن َُ شِ  َظَذ  َأَحدٌ  َيْْ َْ ٚنَ ش. َهَذا َخَُٚتِل َٕ ـَ فُ  إَِذا َو ًَ َؾ  َفٌِ ًَ ـَ  َيِع  مِمَٚ َؾَهفُ  َج  َبْى

ٍف  .شظِٔف متٍؼ».ـَ

 ُمّد خُٚتف ظذ َٕش إٕام ملسو هيلع هللا ىلص وهق هذا، خُٚتل َٕش مثؾ أي [:اإلمٚم ؿٚل]

 وحهؾ ادًٍدة فدخِٝ مثِف ؽره َٕش ؾِق ادِقك، إػ ـتٔف بف فٔختؿ اهلل، رشقل

 .اخلِؾ

 (2 حٚصٜٔ( 4261/ 2) ادهٚبٔح منُٚة ظذ افتًِٔؼ]

 ادختِٓة بٙصْاهلا احلديدية واخلقاتؿ إشاور لبس جيقز هؾ

 الٕساء؟ أو لألضِال

 فألضٍٚل ادختٍِٜ بٖصُٚهلٚ احلديديٜ واخلقاتؿ إشٚور فٌس جيقز هؾ :مداخِٜ

 افًْٚء؟ أو

 شقاء وافذهٛ وافْحٚس حديد مـ اخلٚتؿ حُؿ جيقز، ؾال اخلقاتؿ أمٚ :افنٔخ

 ؾِٔس ذفؽ، وٕحق إشٚور مـ ذفؽ شقى مٚ أمٚ افًْٚء، وظذ افرجٚل ظذ حرام

 احلديد مـ ـٚفًقار رء ـؾ أن يتقمهقن اإلشالمٜٔ افٌالد بًض ويف هنل، هْٚك

 إصؾ أن يف ُمّقد ؽر افَٔٚس يف تقشع وهذا ظْف، ادْٓل حديد مـ بخٚتؿ يِحؼ

 .إفٔف اوىر إذا إٓ ادًِؿ إفٔف يهر أٓ افَٔٚس يف

 اإلبٚحٜ، إصٔٚء يف إصؾ ٕن إصؾ: خالف ؾٓق بٚفتحريؿ يتًِؼ وؾٔام

 وافْحٚشٜٔ احلديديٜ، اخلقاتؿ ظـ ُتٚمًٚ  خيتِػ حُّٓٚ وافْحٚشٜٔ احلديديٜ إشٚور
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ًٚ، وافذهٌٜٔ  .ًٕؿ أجو

 (00: 14: 22/ 112/ وافْقر اهلدى) 

 فص بدون اخلقاتٗؿ حْؿ

  ؾص؟ بدون اخلقاتٔؿ يف احلُؿ :افًٗال

ًْل ؾص، بدون خقاتٔؿ :افنٔخ هد ي ٚتؿ يًّك أٝن َت  .ظٚمٜ بهقرة أو اخلىٌٜ بخ

 .ظٚمٜ بهقرة ٓ :مداخِٜ

 يف مٚ ادقوقع، بّٔٓؽ صق هٔؽ، وٓ هٔؽ ـٚن إذا ؾرق هْٚك فٔس :افنٔخ

 وأنٝ ظنٝ أو متختؿ وأنٝ ظنٝ إن ـِف اخلٚتؿ هق هٔؽ، وٓ هٔؽ ـٚن إن ؾرق

 أو َؾص فف أو ؾِص فف أو ُؾص فف بخٚتؿ متختؿ أنٝ ظنٝ إن ـذفؽ... متختؿ ؽر

 .بًوف مثؾ َؾص وٓ ِؾص وٓ ُؾص فف فٔس

 ..اهلل صٚء مٚ :مداخِٜ

 . ؾٔٓٚ مٚ افٍْس يف أو اجلقاب واوح :افنٔخ

 .أظجّل أنٚ :مداخِٜ

 .أخٌٚين وأنٚ ذـز أنٝ وبْٔؽ، بْٔل افٍرق صق حُٚيتؽ، مثؾ وأنٚ :افنٔخ

 .جٚهؾ وأنٚ متًِؿ أنٝ :مداخِٜ

 وفذفؽ ذـز، أنٚ: ؿِٝ جٚهؾ، وأنٚ ظٚمل أنٝ تَؾ مل أنٝ فُـ ًٕؿ، :افنٔخ

 مثؾ ظٌٚرتؽ ؽرت.. مٚيض، ؽر افًالح هذا أن وظرؾٝ أخٌٚين، أنٚ فؽ ؿِٝ

 .وؽره صٚحٌؽ

 ختتؿ بدون وآخر حٔٚتف، ضِٜٔ متختؿ ظٚش افْٚس مـ زيد أن أنٚ ؿِٝ ادَهقد

 مـ اهلل ظْد بٖؿرب متختامً  ومٚت ظٚش افذي هذا فٔس شقاء، ـالمهٚ حٔٚتف، ضِٜٔ



   متٍرؿٚت   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 وؾص ؾص فف بخٚتؿ ظٚش افذي هذا أن فؽ وذحٝ متختؿ، ؽر ظٚش افذي ذاك

 فؽ، أذح مٚذا شقاء، ـالمهٚ وؾِص وُؾص َؾص فف فٔس بخٚتؿ ظٚش وآخر وؾص،

 .وبس إؾٚدة اإلظٚدة يف صٚر يًْل إمر، فؽ ووح أن

  (00 : 15: 27/ 219/ وافْقر اهلدى)

 والقشٌك السبابة دم التختؿ حْؿ

 .افٍِظ هبذا صٚذش. واإلهبٚم اخلْك: يًْل. وهذه هذه يف أتختؿ أن هنٚين»

! وهذه هذه: ؿقفف: إول :وجٓغ مـ وُٕٚرة صذوذ ادتـ يف [:اإلمٚم ؿٚل]

! واإلهبٚم اخلْك: يًْل: ؿقفف: وأخر .افنؽ ظذ.. .هذه أو:.. هق وإٕام

  .افقشىك أو افًٌٚبٜ :وافهقاب

: ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أراد اإلصًٌغ أي يدر ومل صؽ، ظٚصؿ افراوي ـٚن ؾ٘ذا: ؿٔؾ ؾ٘ن

 بروايٜ ملسو هيلع هللا ىلص أراد أُّيام فْٚ يتٌغ أن إػ: ؾٖؿقل افًّؾ؟ مٚذا ؾًذ وافقشىك؟ افًٌٚبٜ

ًٚ، احلديٞ بٍِيل افًّؾ يُقن أن ؾٌٌْٔل آخر: بحديٞ أو أخرى  يتختؿ ؾال احتٔٚض

 ذفؽ يُره أنف: افْقوي ظـ افَٚري َِٕف افذي وهق. افًٌٚبٜ يف وٓ افقضًك يف

  .أظِؿ واهلل. تْزيف ـراهٜ

 (855/ 44/2) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 الٗٔني أفًٓٗة وع الٗسار أو الٗٔني دم التختؿ جقاز

ٌْل أن» ادحٍقظ : وؽره افدارؿىْك ؿٚل»   ش.يًٚره  يف خيتتؿ ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص اف

 .صحٔح 

 :أحٚديٞ وؾٔف

 مـ اخلْك إػ وأصٚر، هذه  يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل خٚتؿ ـٚن: »ؿٚل أنس ظـ: إول



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   متٍرؿٚت 

 

576 

 ...ش5/462» مًِؿ أخرجف» افٔنى يده

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن: »بٍِظ أنس ظـ ؿتٚدة ظـ ظروبٜ أبك بـ شًٔد رواه فُـ 

 ش.ئّْف  يف يتختؿ ـٚن

 وذـرت، بًده افذى احلديٞ ظذ افُالم  يف بٕٔٚف يٖتك ـام صحٔح وإشْٚده

 افدارؿىْك ظـ ادٗفػ َٕؾ وؿد. افروايتغ بغ افتقؾٔؼ أو افسجٔح وجف هْٚك

 ش.يًٚره  يف خيتتؿ ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ادحٍقظ: »ؿٚل أنف وؽره

 صٍك ختتّف ؾٖحٚديٞ وإٓ، مًغ حديٞ خهقص  يف ؿٚفف هذا أن أطـ وأنٚ

 .ش.يٖتك ـام افهحٔحغ  يف وبًوٓٚ، وأـثر أصح ئّْف  يف وشِؿ ظِٔف اهلل

  يف احلٚؾظ ذـرهٚ أؿقال ظذ إحٚديٞ هذه بغ افتقؾٔؼ  يف افًِامء اختِػ وؿد

 افتختؿ وإؾوؾ، إمريـ جقاز ظْدى وافراجحش 275 ـ 40/271ش »افٍتح»

 .أظِؿ واهلل، ٚفّٔغب

  ([849) رؿؿ حديٞ حتٝ افٌِٔؾ إرواء]

 الٗديـ دم التختؿ جقاز

 بؾ [:بٚفًٔٚر افتختؿ إػ بٚفّٔغ افتختؿ بًْخ افَقل ظذ مًَِٚ اإلمٚم ؿٚل]

 ثؿ ئّْف يف يتختؿ ـٚن»: وحديٞ افًْخ، ظذ دفٔؾ وٓ إمريـ، جقاز افهقاب

 فف ادخٚفػ احلديٞ ومثِف شاجلٚمع ؤًػ» مـ هق بؾ يهح، ٓ شيًٚره يف حقفف

 يف خرجتف وؿد شافنامل مـ بٚفزيْٜ أحؼ افّٔغ: ويَقل بّْٔٔف يتختؿ ـٚن»: بٍِظ

 ؤًػ ؾٕ٘ف شئّْف يف واخلٚتؿ ملسو هيلع هللا ىلص وؿٌض»: ظٚئنٜ ؿقل ومثِف ش6108» افؤًٍٜ

 ...ش6109» هْٚك بْٔتف ـام جدا

 (51ص) وإير( احلٚصٜٔ يف 52 ص افنامئؾ خمتك) 
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 احلديد خاتؿ حروة

ة تزوج أراد افذي فِرجؾ ؿٚل افرشقل أن: افٌخٚري صحٔح يف  افقاهٌٜ ادرأ

 ش. حديد مـ خُٚتًٚ  وفق افتّس: »ًٍٕٓٚ

 بخٚتؿ افتختؿ جقاز ظذ احلديٞ ظْد تًٚػ اهلل حٍيف ادهْػ اشتدل :تٕبٗف

 :ذفؽ يدي بغ وؿٚل احلديد،

 يف ورد بؾ حيرمٓٚ، صحٔح ٕص يرد ؾِؿ وؽره، ـٚحلديد إخرى ادًٚدن أمٚ»

 ش.احلديد خٚتؿ حؾ ظذ افٌخٚري اشتدل وبفش وؿٚل ؾذـر،ش... »افٌخٚري صحٔح»

 :مالحيتٚن هذا وظذ :قٓت

 وٓ: »بَقففش افٍتح» يف حجر ابـ احلٚؾظ رده ادذـقر، آشتدٓل أن: إوػ

 وجقده أراد أنف ؾٔحتّؾ افٌِس، جقاز آختٚذ جقاز مـ يِزم ٓ ٕنف ؾٔف: حجٜ

ة فتْتٍع  ش.بَّٔتف ادرأ

 إدب» يف افٌخٚري روى ؾَد احلديد، خٚتؿ ظـ افْٓل صح ؿد أنف: وإخرى

 رجالً  أن: »جده ظـ أبٔف، ظـ صًٔٛ بـ ظّرو ظـ وأمحدش 4024 رؿؿش »ادٍرد

 افرجؾ رأى ؾِام ظْف، ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؾٖظرض ذهٛ، مـ خٚتؿ يده ويف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أتك

: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل وأتك ؾًٌِف، حديد مـ خُٚتًٚ  وأخذ اخلٚتؿ، ؾٖخَك ذهٛ ـراهٔتف

 ظْف ؾًُٝ ورق، مـ خُٚتًٚ  وفٌس ؾىرحف، ؾرجعش. افْٚر أهؾ حِٜٔ هذا ذ، هذا»

 .ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 أمحد واإلمٚم صحٔحف، خٚرج افٌخٚري بّثِف حيتٟ جٔد، إشْٚد وهذا :قٓت

 حََف ـام افٍَٜٓٔ إحُٚم مـ مجٓرة مدار وظِٔف وؽرهؿ، وافسمذي راهقيف، وابـ

 يف ذـرهتٚ وصقاهد أخرى ضريؼ وفف ؾُٔػش ادقؿًغ إظالم» يف افَٔؿ ابـ افًالمٜ

ًٚ، صحٔح ؾٚحلديٞ[ 416ش ]411صش »افزؾٚف آداب»  إػ ذهٛ وفذفؽ ؿىً

 مًٚئِف» يف ادروزي مْهقر بـ إشحٚق ؾَٚل افٍَٓٚء، إئّٜ مـ مجٚظٜ بف افًّؾ
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 ؾَٚل يُره؟ حديد أو ذهٛ مـ اخلٚتؿش: »221ص» راهقيف ابـ وإشحٚق أمحد ظـ

 ش.ؿٚل ـام إشحٚق ؿٚل واهلل، إي: أمحد

 .ظْفش 404صش »اجلٚمع» يف وهٛ بـ اهلل ظٌد رواه ـام مٚفؽ ؿٚل وبف

 ظّر ظـش 1/441ش »افُزى افىٌَٚت» يف شًد وابـش 40ص» هق ورواه

 اجلٚمع» يف ـامش افنًٛ» يف وافٌَٔٓل افرزاق ظٌد رواه وـذفؽ ظْف، اهلل ريض

 ش.1/494/4ش »فًِٔقضل افٌُر

 (50-69ص) واحلرام احلالل أحٚديٞ ختريٟ يف ادرام ؽٚيٜ)

 احلذ؟ وـ غره احلديد خاتؿ بتحريؿ يٓحؼ هؾ

 اجلقاب وإَىع تذـرٕٚه، وأن إوػ، شٍرتؽ يف ؿديامً  شٗآً  فْٚ ـٚن :افًٚئؾ

ًٚ  فؽ وذـرٕٚ افًٚظٜ، فٌس وهق أٓ ُتٚمًٚ  ؾَٕٚىع بُّٚدٜ، أطْف  أهؾ حِٜٔ أنف حديث

ه ؾام اجلقاب، هذا يف ادَٚضًٜ وأتٝ احلديٞ، ظْد ؾتقؿٍٝ افْٚر،  افًٚظٜ فٌس يف ترا

 افٔدويٜ؟

 أذـره؟ أخل يٚ احلديٞ؟ ٕص هق مٚ :افنٔخ

 أهؾ حِٜٔ ؾ٘هنٚ اضرحف»: ؾَٚل حديد، مـ خٚتؿ يده ويف افرجؾ جٚء :مداخِٜ

 ذفؽ؟ ظذ ؿٔٚشًٚ  افًٚظٜ أخًٔٝ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل ـام أو شافْٚر

 .حديٞ هذا :افنٔخ

 .بذ :مداخِٜ

 خٚتؿ؟ هذا هؾ :افنٔخ

 ؾَط؟ بٚخلٚتؿ خٚص هق وهؾ :مداخِٜ

 ...وإٓ :افنٔخ
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 .حِٜٔ ٕنف :مداخِٜ

 احلِٜٔ؟ هل مٚ حِٜٔ، إيش :افنٔخ

 .حِٜٔ ظِٔف يىِؼ أجوًٚ  :مداخِٜ

 .خٚتؿ حِٜٔ،: يَقل احلديٞ :افنٔخ

 .ؾَط اخلٚتؿ يَهد :مداخِٜ

  افُِٜٔ؟ هذه أظىٚك هؾ افْٚر، أهؾ حِٜٔ هق احلديد مـ حِٜٔ ـؾ هق :افنٔخ

 .ٓ :مداخِٜ

 .احلديد خٚتؿ ظـ يتُِؿ هق أم :افنٔخ

 تًرف افهٍر، مـ أو افْحٚس مـ ـٚن إذا احلديٞ هذا مثؾ يقجد أجوًٚ  أخٔس

 ٓ؟ أو هذا

 .ًٕؿ :مداخِٜ 

 مـ بًًِِٜ ؽرٕٚه هذا إذا افْحٚس، يًْل افهٍر، أجوًٚ  جيقز ٓ ؾ٘ذاً  :افنٔخ

 جيقز؟ ٓ أجوًٚ  ٕحٚس

 .ظِْٔٚ حرمتّقه افذهٛ جيقز، افذي مٚ: إذاً 

 .حترمف وأنٝ هلل، احلّد :مداخِٜ

 بَل؟ مٚذا ـذفؽ، واحلديٞ ـذفؽ، وافهٍر :افنٔخ

 اخلٚتؿ إػ وفٔس احلديد إػ ادًْك إػ ٕذهٛ وٕحـ حِٜٔ ؿٚل ٕنف :مداخِٜ

 مهْقظٚهتٚ ٓختالف حِٜٔ، أنف هذا زمْْٚ يف وٕرى بف، تتحذ رء أي ؾحًٛ،

 .وزخرؾتٓٚ

 .ُّيديؽ اهلل :افنٔخ
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 .آمغ :مداخِٜ

 .أمٚـُْؿ وأخذٕٚ أمٚـْْٚ، أخذتؿ فَد :افنٔخ

 حديد مـ اخلٚتؿ هذا افْٚر، أهؾ حِٜٔ هذا افًّقم، هذا يٍٓؿ ٓ افًريب افرجؾ

 هذا افْٚر، أهؾ حِٜٔ ؾٓق حِٜٔ يُقن حديد ـؾ أن يٍٓؿ ٓ افًريب افْٚر، أهؾ حِٜٔ

 تقشًقن أجـ مـ افْٚر، أهؾ حِٜٔ حديد مـ اخلٚتؿ هذا افْٚر، أهؾ واؿع ظـ خز

 شٌحٚن احلِٜٔ، يف آصساك دجرد افُِٜٔ، هذه تٖخذون أجـ مـ افراؿع؟ ظذ اخلرق

 !!اهلل

ًٚ  تٌِس ٓ: إذاً َ  حديداً  ـٚن شقاء احلديٞ، ذاك مع ينسك ٕنف مجٔؾ: حِق صٔئ

 .احلِٜٔ مًْك يف ينسك ٕنف رء: أي ـٚن أو بالشتٔؽ ـٚن أو

 .اهلل رشقل يٚ آمْٚ افْٚر، أهؾ حِٜٔ هذا أبدًا، ادًْك هذا يٍٓؿ ٓ افًريب

 .بٚخلٚتؿ ختههف :مداخِٜ

ْرٕٚ :افنٔخ ٍَ  ـٍٚر، افَقل هبذا ٕحـ حديد، مـ حِٜٔ ـؾ وـذفؽ: ؿٚل مـ ـ

 وٓ افذهٛ خٚتؿ ٕجٔز ٓ فذفؽ ،شافْٚر أهؾ حِٜٔ هذا»: افرشقل بَقل ومٗمْقن

 افُريّٜ، اجلقاهر خٚتؿ وٕجٔز افٌالتغ خٚتؿ وٕجٔز افهٍر، خٚتؿ وٓ احلديد خٚتؿ

 .افٌالتغ مـ وربام افذهٛ، مـ أؽذ أهنٚ مع

 .وافٍوٜ :مداخِٜ

 .شٖخٝ مٚ ظذ جقاب ؾٓذا ظِٔف، مْهقص أوهلٚ، وافٍوٜ :افنٔخ

  (00 : 11: 21/ 108/ وافْقر اهلدى) 

 لبسٖا؟ جيقز هؾ والساعات بالذهب ادٌٓٗة الٍٕارات

 فًٌٓٚ؟ جيقز هؾ وافًٚظٚت بٚفذهٛ ادىِٜٔ افْيٚرات :مداخِٜ
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 إذا أمٚ فِرجٚل، وفٔس فًِْٚء ؾذفؽ افتزيـ، هق مْٓٚ ادَهقد ـٚن إذا :افنٔخ

 ادهٚفح مـ ذفؽ ٕحق أو دتٕٚتف وإٕام فزيْتف، بذاتف يَهد ٓ آخر رء هْٚك ـٚن

 .ؾال وإٓ جٚز، إخرى ادًٚدن يف تقجد وٓ ادًٚدن بًض يف تقجد افتل

 (00 : 60 : 06/ 216/وافْقر اهلدى) 

 بالذهب؟ حتذ التل أو بالذهب ادٌٓٗة الساعات لبس حْؿ وا

 بٚفذهٛ؟ حتذ افتل أو بٚفذهٛ ادىِٜٔ افًٚظٚت فٌس حُؿ مٚ :ادَِل

بٚن، هْٚ أؿقل أنٚ :افنٔخ  .وتَقى ؾتقى: افٍَٓٚء بًض تًٌر وظذ جقا

 .ًٕؿ :ادَِل

 ادىع افَِؿ ذاك أو افًٚظٜ هذه ٕن جيقز:: افٍتقى: وتَقى ؾتقى :افنٔخ

 افذهٛ حيرمقن افذيـ افًِامء فدى ظْف ومًٍق مٌتٍر وهق يًر ذهٛ هذا بٚفذهٛ

 .افٍتقى حٔٞ مـ هذا افرجٚل، ظذ

 هذه طٚهر أن وبخٚصٜ يريٌؽ، ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع: ؾٖؿقل افتَقى أمٚ 

 وؿد جًِٔؽ أو صديَؽ أو صٚحٌؽ يرى ؾحْٔام ذهٛ، أنف افَِؿ ذاك أو افًٚظٜ

 َٕٚش يف مًؽ ويدخؾ تدخؾ شقف افذهٌٜٔ، أؿقل وٓ ادذهٌٜ افًٚظٜ هبذه حتِٔٝ

 إػ تًْٛ روايٜ وهْٚك ظْدهؿ،  هتّٜ مقوع تهٌح فُـ يثّر، ٓ وؿد يثّر ؿد

 مـ صحٔحٜ فُْٓٚ ادتـ، حٔٞ مـ صحٔحٜ ؽر وهل ،-افًالم ظِٔف- افرشقل

 افتٓؿ، مقاؿػ يٍَـ ؾال أخر وافٔقم بٚهلل يٗمـ ـٚن مـ: تَقل تِؽ ادًْك، حٔٞ

 .وتَقى ؾتقى اجلقاب، هق هذا

 ( 00 : 10: 45/   514/  وافْقر اهلدى)
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 واحلرير الذهب لبس حتريؿ

 حريرا  يٌِس ؾال أخر، وافٔقم بٚهلل يٗمـ ـٚن مـ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل] 

 .شذهٌٚ وٓ

 أن واظِؿ :[ؿٚل ثؿ واحلرير افذهٛ فٌس حتريؿ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ]

 مع افًْٚء ينّؾ بًّقمف وهق واحلرير، افذهٛ حتريؿ ظذ بْٜٔ دٓفٜ ؾٔف احلديٞ

 افتحريؿ مـ مًتثْٔٚت افًْٚء أن ظذ تدل أحٚديٞ جٚءت ؿد أنف إٓ افرجٚل،

 فٔس هذا أن إٓ .شإلٕٚثٓٚ حؾ أمتل، ذـقر ظذ حرام هذان» :ادنٓقر ـٚحلديٞ

 افذهٛ، مـ مًْٔٚ جًْٚ افًْٚء ظذ حترم صحٔحٜ أحٚديٞ جٚءت ؾَد ظّقمف، ظذ

را أو ضقؿٚ ـٚن مٚ وهق  إٜٓٔ يف وافؼب إـؾ ظِٔٓـ حرم وـذفؽ حَِٜ، أو شقا

 هلـ مٌٚحٚ وحده احلرير ؾٌَلش. افزؾٚف آداب» يف إدفٜ راجع» ـٚفرجٚل، افذهٛ

 أمٓٚت هلـ ادٌٚح جْس مـ اشتثْك ؿد ًٕؿ .رء مْف يًتثـ مل مىَِٜ إبٚحٜ

 أهِف يّْع ـٚن» :أيت احلديٞ يف ـام مْف أهِف مْع أنف ملسو هيلع هللا ىلص ظْف صح ؾَد ادٗمْغ،

 .شافدٕٔٚ يف تًٌِقهٚ ؾال وحريرهٚ اجلْٜ حِٜٔ حتٌقن ـْتؿ إن: ويَقل واحلرير احلِٜٔ

. ؾًُقن بُن» احلِٜٔ أهِف ش:ؿقفف» .افًْٚئل ظذ حٚصٔتف يف افًْدي ؿٚل

 ذفؽ وفًؾ ؾوٜ، أو ذهٛ مـ ـٚن شقاء مىَِٚ احلِٜٔ أزواجف يّْع أنف افيٚهر

 شإهؾ» بـ ادراد أن وحيتّؾ احلرير، وـذا افدٕٔٚ، ظذ أخرة فٔٗثروا هبؿ، خمهقص

  .شواوح ؾٕٚمر افٌٔٝ، أهؾ مـ افرجٚل

 .أظِؿ واهلل أوٓ ذـره مٚ ظذ ؾٚٓظتامد متٌٚدر ؽر بًٔد آحتامل هذا: ؿِٝ

 مـ إٍٓٚ شٌؼ افذي ادنٓقر احلديٞ ظِٔف دل مٚ مثؾ ظذ يدل احلديٞ ؾٓذا: وأؿقل

 احلِٜٔ وظـ ظْف افرؽٌٜ هبـ إوػ إن: يَٚل ؿد أنف إٓ افًْٚء، فًٚئر احلرير إبٚحٜ

: إمحريـ مـ فًِْٚء ويؾ» :ؿٚل أنف ظْف ثٌٝ وؿد ٓشٔام ،ملسو هيلع هللا ىلص بًْٚئف تنٌٔٓٚ مىَِٚ

 يًْل» :افٍردوس مًْد ظـ احلديٞ مًْك يف ادْٚوي َٕؾ .شوادًهٍر افذهٛ
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 متٌخسات، متًىرات ويتزجـ ادزظٍرة، افثٔٚب ويًٌِـ افذهٛ، بحع يتحِغ

 .شهبـ ؾٍٔتـ زمْْٚ، ًٕٚء ـٖـثر

 (552-554/ 4/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ 

 الرجال عذ الذهب حتريؿ

 ظُْؿ هذا صٌِْل»: ؿٚل ثؿ ؾًٌِف، خُٚتٚ اختذ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن» ظٌٚس ابـ ظـ

 .شاخلٚتؿ يًْل. بف رمك ثؿ. ٕيرة وإفُٔؿ ٕيرة، إفٔف افٔقم، مْذ

 وؾٔف افرجٚل ظذ افذهٛ خٚتؿ حتريؿ إػ إصٚرة احلديٞ ويف [:اإلمٚم ؿٚل] 

 شافزؾٚف آداب» ـتٚيب يف بًوٓٚ ذـرت افتحريؿ يف سحيٜ ـثرة أحٚديٞ

 مـ هْٚك ـٚن أن بًد افتحريؿ ظذ اإلمجٚع إًَد وفذفؽ صٚء مـ ؾِراجًٓٚ

 وربام افتْزيف ظذ محِقه أو افْٓل، يٌٌِٓؿ مل أهنؿ ظذ ُمّقل وهق فًٌف مـ افهحٚبٜ

  .ش258 - 255/  40» شافٌٚري ؾتح» فذفؽ ؾٕٚير. فف اخلهقصٜٔ ظذ بًوٓؿ محِف

 (.490-489/ 1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 أوتل لٕساء حؾ واحلرير الذهب): حديث صحة عـ يسٙل

 (رجاهلا عذ حرام

م أمتل فًْٚء حؾ واحلرير افذهٛ»: يَقل احلديٞ :مداخِٜ  شرجٚهلٚ ظذ حرا

 ؟احلديٞ هذا ًٕخ آخر ديٞح يف وإٓ ؤًػ، هق هؾ

 .هلذا ٕٚشخ حديٞ هْٚك وٓ ؤًػ هق ٓ هذا، وٓ هذا ٓ :افنٔخ

 مًْقخ؟ احلديٞ هذا :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 .مُْر احلديٞ هذا :مداخِٜ
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 مُْر؟ ـٔػ مُْر :افنٔخ

 مُْر؟ احلديٞ هذا: أؿقل :مداخِٜ

 وإٓ ؤًػ، احلديٞ هؾ ـٚن شٗافؽ هذا، وٓ هذا ٓ فؽ ؿِٝ أنٚ :افنٔخ

 ـذفؽ؟ أخٔس ٕٚشخ هْٚك هؾ

 ًٕؿ؟ :مداخِٜ

 .ٕٚشخ هْٚك وٓ ؤًػ، احلديٞ هق ٓ أجٌتؽ أنٚ. ضٔٛ :افنٔخ

راً  مُْر هق هؾ: ؿقفؽ: ؾ٘ذاً   فٔس: واجلقاب ؤًػ؟ هق هؾ فًٗافؽ تُرا

: وهق أٓ شٗافؽ مـ افثٚين افنىر تٖويؾ يف ٕتقشع أن أردٕٚ إذا فُـ ؤًػ، هق

 ادحّؾ ظذ ـالمؽ ٕحّؾ أن ٕتقشع أن ممُـ حْٔئذ بْٚشخ مًْقخ هق هؾ

 .افتخهٔص بًّْك افًْخ يًتًِّقن ـٕٚقا  أهنؿ: وهق افَديؿ افًٍِل

 مـ أدق صؽ بال واشتًامهلؿ افتخهٔص يًْل ٓ ادتٖخريـ افًِامء اشتًامل بْٔام

 فُـ واخلٚص، افًٚم وبغ وادًْقخ، افْٚشخ بغ يٍرؿقن ٕهنؿ افًِّٜٔ: افْٚحٜٔ

 مًؽ، بٔجل أن وهْٚ مًْقخ، بٖنف ادخهص افًٚم احلديٞ يًّقن ـٕٚقا  افًِػ

 فًِٚم ادخهص احلديٞ ويًّقن فٌِٔٚن، هذا فُـ ؿهدك، هق مٚ هذا ـٚن وإن

 هق ؿٚضٌٜ افًِامء رأي ظِٔف اشتَر افذي اجلديد آصىالح أمٚ ؿدياًم، هذا بٚفْٚشخ،

 .واخلٚص افًٚم وبغ وادًْقخ، افْٚشخ بغ افتٍريؼ

 افْٚشخ، احلديٞ ظذ احلُؿ وبَل ـِف، حُّف أخٌل ادًْقخ احلديٞ: افٍرق

 وظذ اخلٚص، بٚفْص ؾَط جزء مْف أخٌل ـِف، حُّف يٌِل مٚ افًٚم احلديٞ أمٚ

 ـٚن وإن افًٍِل، بٚفتًٌر مًْقخ هق شأمتل ظذ حالل»: حديٞ بٖن ٕجٌٔؽ هذا

 .ؿهدك فٔس هذا

 حالل: ذفؽ ومًْك ادخهقص، افًٚم مـ: هق أخراً  ظِٔف ادهىِح وبٚفتًٌر

 مٚ اشتثْل مٚ إٓ مىًَِٚ  فًِْٚء حالل وافذهٛ احلرير: أي اشتثْل مٚ إٓ إٕٚثٓٚ ظذ
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 : اثْٚن أمران اشتثْل افذي

 أخر إمر يف يٌحٞ وحْٔام ؾٔف، خمتِػ: وأخر ظِٔف، متٍؼ: أحدمهٚ

 ؾٔف، ادختِػ إمر هذا يف يٌحثقن افذيـ أـثر افنديد إشػ مع ؾٔف ادختِػ

 أٓ ظِٔف ادتٍؼ إول إمر ويتجٚهِقن اإلبٚحٜ: وهق أٓ اجلّٓقر رأي إػ يذهٌقن

 .وافًْٚء افرجٚل بغ افتحريؿ يف ؾرق ٓ ؾ٘هنٚ وافٍوٜ، بؾ افذهٛ أواين: وهق

 ظِٔف ـَقفف خههف وافذي احلديٞ هذا حقل ادْٚؿنٜ يف يدخِقن ؾحْٔام

 إػ ش...حيِؼ أن أحٛ مـ» شيًقر أن أحٛ مـ» شيىقق أن أحٛ مـ»: افًالم

 .آخره

 ؿِٛ وهذا افًٚم، احلديٞ ًٕخف؟ افذي هق مٚ مًْقخ، احلديٞ هذا: يَقفقا 

 .إصقفٜٔ افٍَٜٓٔ فِحََٜٔ

 .مْف جزء أي يًْخ افذي هق افًٚم احلديٞ وإٕام يًْخ، ٓ إخص احلديٞ

 حؾ»: افًالم ظِٔف ؿقفف بًّقم بٔحتجقا  ادقوقع هذا يٌحثقن حْٔام: افنٚهد

 مٚ إذا افًّقم؟ هذا ؾٖجـ افًْٚء، ظذ ُمرمٜ افذهٛ إواين أن ويتجٚهِقن شإلٕٚثٓٚ

 وذاك ظٚم هذا أن هق: ؾٔف افٌحٞ أن ُّيّْٚ افذي بجقابغ أجٚبقا  حقسوا

 يف ؿِْٚ ـام ؾَْقل حَِٜ، ـٚن مٚ وـؾ بٚخلٚتؿ، يتًِؼ ظام اجلقاب هق وهذا خٚص،

 .اشتثْل مٚ إٓ شإلٕٚثٓٚ حؾ: »اجلقاب أول

 .ًٕؿ وبس، ادحِؼ واحلع افذهٛ أواين ادًتثْك؟ هق مٚ

 .إفٔؽ اهلل أحًـ :مداخِٜ

 (00: 15: 00/ 112/ وافْقر اهلدى) 
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 اليُر لٓيبل اإلزار إشبال أو الذهب أو احلرير لٓبس بالٕسبة

 ممٗز؟ الُر

ٗال ٌٜ :اًف فًْ ٌس ٚب ٌٚل أو افذهٛ أو احلرير ِف هٌل اإلزار إش  ممٔز؟ افٌر افهٌر ِف

 هلؿ جيقز ٓ مٚ افذـقر أوٓدهؿ تٌِٔس ظـ يّتًْٚ أن افقافديـ ظذ جيٛ :افنٔخ

 أطٍٚرهؿ، ًٕقمٜ مْذ افؼظٜٔ إحُٚم ظذ مْٓؿ تًقيداً  افتُِٔػ، شـ بٌِقا  مٚ إذا

فدان، هق ادُِػ فُـ مٍُِغ، ؽر ؾٓؿ  فُـ بٚفهالة، مٍُِغ ؽر أهنؿ ـام افقا

فدان  ٓ افذي افقاشع وافثقب افىٓٚرة مـ وفقازمٓٚ بٚفهالة بٖمره مٍُِٚن افقا

 .ذفؽ وٕحق افًقرة ظـ يُنػ

  (00 : 01: 28/ 104/ وافْقر اهلدى)

 اليٕاعل دون احلٗقاين هق إ٘ام ادحرم احلرير

 بالد يف ادًروف احلٔقاين احلرير هق إٕام ادحرم احلرير أن اظِؿ [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؾِٔس افٌْٚتٚت، بًض أخٔٚف مـ ادهْقع افٌْٚيت احلرير وأمٚ افٌِدي بٚحلرير افنٚم

 .رء يف افتحريؿ مـ

 (.738/ 1/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الٌبَٗل لٗس آصٌٕاعل احلرير لبس حْؿ

 افىًٌٔل؟ فٔس آصىْٚظل احلرير فٌس :ادَِل

 .ؾٔف رء ٓ :افنٔخ

 (00: 17: 11/ 621/ وافْقر اهلدى)
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 احلرير عذ اجلٓقس حروة

 .فف أصؾ ٓ .شحرير مرؾَٜ ظذ ملسو هيلع هللا ىلص جِس[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

 بف احتٟ وؿد ،ش227/  1ش »افرايٜ ٕهٛ» يف افزيًِل احلٚؾظ فذفؽ أصٚر ـام

 ؿٚل .!احلرير ظذ اجلِقس فِرجٚل جئز افذي احلٍْٜٔ دذهٛش اهلدايٜ» صٚحٛ

 ٕؼب أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل هنٕٚٚ: ؿٚل حذيٍٜ حديٞ ادذهٛ ظذ ينُؾ» :افزيًِل

 ٕجِس وأن وافديٌٚج، احلرير فٌس وظـ ؾٔٓٚ، ٕٖـؾ وأن وافٍوٜ، افذهٛ إٜٓٔ يف

 . شافٌخٚري أخرجف. ظِٔف

 حلديٞ فًٌف حيرم ـام احلرير ظذ اجلِقس حيرم أنف احلؼ هق وهذا: ؿِٝ

 :افًالم ظِٔف ـَقفف افرجٚل ظذ فًٌف حتريؿ يف افًٚمٜ وإحٚديٞ هذا، افٌخٚري

 تتْٚول ؾ٘هنٚ ظِٔف، متٍؼش أخرة يف يًٌِف مل افدٕٔٚ يف فًٌف مـ ؾٕ٘ف احلرير تًٌِقا  ٓ»

 :ظْف اهلل ريض أنس ؿٚل ـام وذظٚ، فٌٜ فٌس اجلِقس ٕن ظِٔف، اجلِقس بًّقمٓٚ

 . شفٌس مٚ ضقل مـ اشقد ؿد فْٚ حهر إػ ؿّٝ»

. افهحٔحٜ إحٚديٞ ظـ افْٚس ادقوقظٜ إحٚديٞ تكف ـٔػ ؾٕٚير

 ش.إبهٚر أول يٚ ؾٚظتزوا»

 (.2/29) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 السباع جٓقد لبس حروة

 مًٚويٜ، ظذ ـرب مًدي بـ ادَدام وؾد»: ؿٚل شمًدان ابـ هق» خٚفد ظـ

 افًٌٚع جِقد فٌقس ظـ هنك» اهلل رشقل أن تًِؿ هؾ بٚهلل أنندك: فف ؾَٚل

 .شًٕؿ: ؿٚل ؟شظِٔٓٚ وافرـقب

 [.ادحرم افٌِٚس مـ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ]

 (9/ 3) افهحٔحٜ افًًِِٜ
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 الٗرسى أم الٕٗٔك دم يْقن الساعة لبس

 يٌِس ـِف افٌؼ.. افًٚمل صٚهدت أنٚ مثالً  ـِٓؿ، ؿقامإ صٚهدت :افًٗال

 .افّٔغ يف بًْٔٓٚٓ ـُِؿ ؾنٚهدتُؿ افنامل، بٔده ٜافًٚظ

 .واهلل أي :افنٔخ

 يف تٌِس ٓزم افًٚظٜ ٓ: ويَقل ـِٓؿ افٌؼ هٗٓء أصقف أنٚ... :مداخِٜ

 . افنامل

 .هذول مع وٓ هذول مع ٓ أنٝ صٚيٍؽ أنٚ بس :افنٔخ

 .يدويٜ شٚظٜ مًٚه :مداخِٜ

 .اهلل صٚء إن افّٔغ أهؾ مـ أنْٚ صًٚر واوًغ ٕنْٚ :افنٔخ

ِّغِ  َوَأْصَحُٚب ﴿ :مداخِٜ غِ  َأْصَحُٚب  َمٚ اْفَٔ ِّ  [.27:افقاؿًٜ﴾ ]اْفَٔ

 .ظِٔؽ ظٚؾٜٔ ،هأجق :افنٔخ

 .اهلل صٚء مٚ :مداخِٜ

ًٚ، :مداخِٜ  .بٚفنامل يًٌِقن شٔدي يٚ أوئلؽ حٚذا حًْ

 ؿٚل.. اهلل ؿٚل ظِٔف، ٕحـ صٔغ مٚ افع اخلط ظذ مٚصٔغ ؽر أوئلؽ :افنٔخ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن»: ؿٚفٝ ظْٓٚ اهلل ريض ظٚئنٜ ظـ حديٞ ظْدٕٚ اهلل، رشقل

 مـ وهذا شـِف صٖنف ويف تىٓره، ويف تًِْف ويف ترجِف يف رء، ـؾ يف افتٔٚمـ حيٛ

 .افنٖن

 (00 : 46: 17/ 219/ وافْقر اهلدى)
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 لٕٓساء ادحٓؼ الذهب حتريؿ

 ظذ افذهٛ أواين حيرمقن افًِامء مجٚهر أن: افًجٔٛ افٌريٛ مـ :مداخِٜ

 أصحٚبف ظذ يقمًٚ  خرج حٚ افًالم ظِٔف ؿقفف مًٓؿ ًِٕؿ ـام يًِّقن وهؿ افًْٚء

 حؾ أمتل ذـقر ظذ حرام هذان»: وؿٚل حرير أخر ويف ذهٛ يديف إحدى ويف

 .شإلٕٚثٓٚ

م افرجٚل ظذ وأنف ذهٛ، ـؾ ينّؾ افذي احلديٞ هذا يًِّقن هؿ  وظذ حرا

 أنف مع وافٍوٜ، افذهٛ أواين يف اشتًامفف فِّرأة جئزون ٓ ذفؽ مع حالل، افًْٚء

 مـ ظٚم ٕص هْٚك وإٕام افًْٚء، ظذ افذهٛ أواين حتريؿ يف خٚص ٕص يقجد ٓ

 افهالة ظِٔف ؿقفف وهق أٓ اإلًٕٚن ؾٔف يدخؾ أن يُّـ افًريب إشِقب حٔٞ

 .شجْٓؿ ٕٚر بىْف يف جيرجر ؾُٖنام ؾوٜ أو ذهٛ إٜٓٔ يف ذب أو أـؾ مـ»: وافًالم

: فٍيف ِمـ افًْٚء ظذ افذهٌٜٔ إواين هذه حتريؿ أخذوا ؾٓؿ ـْ  صٔغ مـ ٕهنٚ َم

 سحيٜ أحٚديٞ جٚءت وحٚ وافًْٚء، افرجٚل ؾٔف ؾدخؾ وافًّقم، افنّقل

 هذه حترم صحٔح فُْف واحد حديٞ هذا احلديٞ هذا مـ وصحٔحٜ،وأـثر

 مٚ مًْقخٜ، إحٚديٞ هذه: ؿٚفقا  ،ادحِؼ فذهٛا افًْٚء ظذ ساحٜ إحٚديٞ

 تًِّْٚهٚ افتل إصقفٜٔ افَقاظد مع يتْٚىف أوًٓ  هذا إلٕٚثٓٚ، حؾ ًٕخٓٚ؟ افذي

 اخلٚص يًتثْك افهقاب هق افًُس وإٕام بٚفًٚم، اخلٚص ًٕخ جيقز ٓ ٕنف مْٓؿ:

: تًٚػ ؿٚل: مثٚفف ،جزءا وإٕام ـاًل، ٓ فُـ مًْقخ، فصٌ هق افًٚم ويٌَك افًٚم، مـ

﴿ ْٝ ؿُ  ُحِرَم ُُ َِْٔ ُٜ  َظ ِْزيرِ  َوحَلْؿُ  َوافَدمُ  اْدََْٔت  ينّؾ مىِؼ أو ظٚم ادٔتٜ[ 1:احٚئدة] ﴾اخْلِ

 ؾ٘ذا واجلراد، افًّؽ احلقت مٔتٜ اجلراد، ومٔتٜ افٌحر مٔتٜ: مثالً  ذفؽ مـ مٔتٜ ـؾ

 وافدم ـذفؽ واجلراد، افًّؽ مٔتٜ حرمْٚ افَرآين افْص هذا ظذ ؾَط اظتّدٕٚ ٕحـ

 أحِٝ»: ؿٚل ؿد افًالم ظِٔف افرشقل وجدوا حٚ افًِامء فُـ وافىحٚل افٌُد ينّؾ

: ؿٚفقا  بٚٔيٜ؟ ؾًِقا  مٚذا شوافىحٚل وافٌُد واجلراد، احلقت: ودمٚن مٔتتٚن فْٚ

 مٔتٜ إٓ ادٔتٜ ظُِٔؿ حرمٝ: ؿِْٚ أيٜ مًْك ٕقجز أن أردٕٚ ؾ٘ذا بٚحلديٞ خمههٜ
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 ًٕخ مٚ ظٚم افَرآين افْص ؾٓذا وافىحٚل، افٌُد دم إٓ وافدم واجلراد احلقت

 افًٚم افْص مـ اشتثْل ذفؽ مـ افًُس ظذ وإٕام افْص، فًّقم ادخٚفٍٚن اجلزءان

 ـذا، إٓ ادٔتٜ ظُِٔؿ حرمٝ: ؿِْٚ وفذفؽ اخلٚص، افْص يف بٚحلؾ ذـره خهص مٚ

 يَقل ٓ افًٚم فِْص مًٚرض ٕنف مًْقخ: واحلديٞ مٔتٜ ـؾ حرمٝ ؿِْٚ ومٚ

 ذـر حٚ: مثالً  جدًا، وـثر ـثر مْف افقء وهذا افًٚم، يًٚرض اخلٚص أن: افًِامء

ؿُ ﴿: ؿٚل افًْٚء مـ ادحرمٚت وجؾ ظز اهلل ُُ ُٚت َٓ ؿْ  افاَليِت  َوُأَم ُُ َْ ًْ ﴾ َأْرَو

ؿُ ﴿: ؿٚل ـِٓٚ، افروٚع مـ ادحرمٚت ذـر حٚ[ 21:افًْٚء] ُُ ُٚت َٓ  افاَليِت  َوُأَم

ؿْ  ُُ َْ ًْ ؿْ  َوُأِحَؾ ﴿: ؿٚل ثؿ[ 21:افًْٚء﴾ ]َأْرَو ُُ ؿْ  َوَراءَ  َمٚ َف ُُ [ 21:افًْٚء﴾ ]َذفِ

 مـ حيرم»: يَقل افهحٔح احلديٞ جٚء فُـ وهُذا حتؾ، افروٚع يف أختؽ

ؿْ  َوُأِحَؾ ﴿: تًٚػ ؿقفف يف ؾًِقا  ؾامذا شافًْٛ مـ حيرم مٚ افروٚع ُُ  َوَراءَ  َمٚ َف

ؿْ  ُُ  يف وهُذا افٌْقي، بٚحلديٞ افَرآين افْص هذا خههقا  ؟[21:افًْٚء﴾ ]َذفِ

 فٔس: هذا مقوقظْٚ يف بٚفًْٜ مَٔدة تٖيت افَرآن يف افًٚمٜ افْهقص مـ جداً  ـثر

 مـ»: بٍِيٜ افذهٛ أواين حتريؿ حديٞ جٚء ـام شإلٕٚثٓٚ حؾ»: حديٞ إٓ ظْدٕٚ

 افذهٛ ـٚن وإن إواين هذه اشتًامل هلـ جيقز ٓ افًْٚء: ؿٚفقا  شأـؾ أو ذب

 افتحع هلـ جيقز ٓ أوػ بٚب مـ: ذاك حغ يَٚل أن ؾٌٌْٔل هلـ، يٌٚح ظٚم مؼوع

 ـام افًٚم بٚفْص وفٔس افًْٚء بخهقص مْهقصًٚ  جٚء ذفؽ ٕن ادحِؼ: بٚفذهٛ

 أحٛ مـ»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل: مثالً  افذهٛ، مـ افؼب أواين يف افنٖن هق

 حٌٌٔف يًقر أن أحٛ ومـ ذهٛ، مـ بحَِٜ ؾِٔحَِف ٕٚر مـ بحَِٜ حٌٌٔف حيِؼ أن

 ٕٚر مـ بىقق حٌٌٔف يىقق أن أحٛ ومـ ذهٛ، مـ بًقار ؾًِٔقره ٕٚر مـ بًقار

 .شهبٚ افًٌقا  هبٚ افًٌقا  هبٚ، ؾٚفًٌقا  افٍوٜ وأمٚ ذهٛ، مـ بىقق ؾِٔىقؿف

 مـ ـثر أن خيٍٚـؿ ٓ هْٚ ٕن – دٓفٜ أسح وهق – افثٚين احلديٞ ظْدٕٚ

ًٚ، وافذـر إنثك ظذ تىِؼ ؾًٔؾ صٌٜٔ أن يًِّقن ٓ افْٚس  ظِٔٓؿ ينُؾ ؾَد مً

ة ؿتٔؾ رجؾ: مثالً  َٚلؾٔ افذـر: يًْل حٌٌٔف: ؾَٔقل   .ؿتٔؾ وامرأ

 .ذفؽ وٕحق وجريح :مداخِٜ
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 مَهقد فٔس هْٚ ٓ[ يَقفقن] ظِٔٓؿ ؾٔنُؾ افٌَٔؾ هذا مـ وهذا :افنٔخ

 هبٚ، ؾٚفًٌقا  افٍوٜ وأمٚ: ؿقفف ادْحرف افٍٓؿ هذا ظذ يٖيت افذـران، إٕام اإلٕٚث

ًٚ  فِرجٚل، ب٘بٚحتف يَقفقن ٓ مٚ وهذا ٕص هذا صئتؿ، ـٔػ هبٚ ؾٚفًٌقا   وهذا: وثٕٚٔ

 يتحِؼ افذي مـ َٕقل ٓ يتًقر؟ افذي مـ: افًٌض جيٚدل ؿد فُـ واوح أجوًٚ 

 افذي احلديٞ فُـ افنٚهد افًْٚء هؿ ظَْف؟ يىقق افذي مـ افًْٚء، هؿ يتًقر

 ظذ يقم ذات رأى ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن: وهق جدًا، سيح ذـره ظذ وظزمٝ إفٔف أذت

 .افوخؿ اخلٚتؿ هق: افٍتخ ،افذهٛ مـ ؾتخًٚ  امرأة

 وإىِؼ وإىَِٝ ٕٚر، مـ مجرة: هلٚ وؿٚل افًالم، ظِٔف يده يف بًهٜٔ ؾيهبٚ»

 رضهبٚ افتل ادرأة هذه اهلل، يريدهٚ حلُّف اهلل وشٌحٚن افًالم، ظِٔف افرشقل

 اهلل ريض ؾٚضّٜ إػ إىَِٝ هٌرة، بْٝ احلديٞ يف اشّٓٚ جٚء بًهٜٔ افرشقل

 مـ ضقؿًٚ  شًِِٜ، يدهٚ يف ؾقجد ،ؾٚضّٜ، ظذ دخؾ افرشقل جٚء مٚ وهظٚن ظْٓٚ،

 بْٝ ؾٚضّٜ: ؾَٔقفقا  افْٚس يتحدث أن أجنك! ؾٚضّٜ يٚ: افًالم ظِٔف ؾَٚل ذهٛ،

 .صديداً  تقبٔخًٚ  وبخٓٚ: أي شصديداً  ظذمًٚ  وظذمٓٚ ٕٚر، مـ شًِِٜ ظَْٓٚ يف ُمّد

 وبٚظتٓٚ، افًًِِٜ هذه أخذت أن إٓ ظْٓٚ اهلل ريض مْٓٚ ـٚن ؾام وخرج،

 اهلل احلّد»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ خزهٚ بِغ ؾِام هلل، ؾٖظتَتف ظٌداً  بثّْٓٚ واصست

 .شافْٚر مـ ؾٚضّٜ ٕجك افذي

ًٚ، إفٔٓٚ أذت افتل واحلُّٜ سيح، ٕص هذا  تِؽ ترجع ؿدر ربْٚ ـٖن إٍٓ

ة  أنٝ: بؽ خٚص فٔس هذا وأن واحد، احلُؿ أن فتٍٓؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل بْٝ إػ ادرأ

 ـام هلٚ وؿٚل صديدًا، ظذمًٚ  ؾًذمٓٚ هبٚ، ؾًِٝ مٚ ورأجٝ بْتل، هذه بْتل، فًٝ ٕنؽ

 .شٕٚر مـ ضقق ظَْٓٚ يف ملسو هيلع هللا ىلص ُمّد بْٝ ؾٚضّٜ بٖن افْٚس أجتحدث»: شًّتؿ

 إٜٓٔ مـ افؼب حلديٞ ومًٚمِتٓؿ جٜٓ مـ إصقفٜٔ افًِّٜٔ افَقاظد: ؾ٘ذاً 

 مـ ادحِؼ افذهٛ يًتثْقا  أن افًِامء ـؾ ظذ يقجٛ أخرى، جٜٓ مـ افذهٛ

ًٚ، ـٚن مٚ إٓ فًِْٚء مٌٚح افذهٛ ؾَٔٚل افًٚمٜ، اإلبٚحٜ : أصٔٚء ثالثٜ وهق ُمَِ

 ئٌحقن افًِامء أـثر هذا، خالف ظذ افًِامء أـثر فُـ وافىقق، وافًقار، اخلٚتؿ،
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ًٚ، افذهٛ فًِْٚء  افدفٔؾ؟ مٚ ٓ،: ؿٚفقا  افؼب؟ هلٚ جيقز هؾ: هلؿ ؿٔؾ ؾ٘ذا مىَِ

ًٚ  فٔس وهذا اخلٚص، افدفٔؾ وهجروا افًٚم، افدفٔؾ ؾٖظِّقا  ظٚم، دفٔؾ ب  مـ ٓ صقا

 افًٚم، خيهص اخلٚص أن: مثالً  وؿٚفقا  ووًقه، هؿ افذي افٍَف أصقل ظِؿ حٔٞ

ًٚ، افًٚم افْص يًّل ـٚن افًِػ وبًض ًٚ، اخلٚص وافْص مًْقخ  وهذا ٕٚشخ

 يًْخ ـِف، فٔس فُـ افًٚم، افْص يًْخ اخلٚص افْص ؾًالً  ٕنف دؿٜ: ؾٔف ادًْك

 ٕحـ ظِْٔٚ أصُِٝ ـِامت وؿٚفقا  ادًْك هذا ٓحيقا  ؾٓؿ اجلزئٜٔ، هذه مْف

 هْٚك أن يذـر شافَرآن ظِقم يف اإلتَٚن» ـتٚبف يف افًٔقضل اإلمٚم: مثالً  ادتٖخريـ،

 ؽرة يٚ: ويَقفقن اخلِػ ويٖيت مًْقخٜ، أن، ًٕٔٝ واهلل أـثر أو آيٜ شتغ ٕحق

 وجيًِف هذا يًتٌرب افذي هق فُـ مٌٚفٌٜ، هذا مًْقخٜ، افَرآن يف آيٜ شتغ! اهلل

 يف إؿقال مجع وطٍٔتف افًٔقضل ٕن افًِػ، اصىالح يًرف ٓ هق مٌٚفٌٜ،

 افٍالٕٜٔ أيٜ ؿٚل وؾالن مًْقخٜ، افٍالٕٜٔ أيٜ ؿٚل ؾالن ؾجّع، أيٚت،

 احلُؿ إفٌٚء يًْل ادتٖخر، إصقل بٚدًْك هْٚ افًْخ أن ؾيـ آخره، إػ.. مًْقخٜ

هَ  ٓ﴿ :تًٚػ ؿقفف: مثالً  أصِف، مـ َرا ـْ ـِ  يِف  إِ ْصدُ  َتٌََغَ  َؿدْ  افِدي ـَ  افرُّ ِل  ِم ٌَ ﴾ اف

 [.265:افٌَرة]

 حتك افْٚس أؿٚتؾ أن أمرت»: افًالم ظِٔف ؿٚل فُـ افٍُٚر، مَٚتِٜ جيقز ٓ: إذاً 

 مْل ظهّقا  ؾَد ؿٚفقهٚ، ؾ٘ذا اهلل، رشقل ُمّداً  وأن اهلل، إٓ إهل ٓ أن ينٓدوا

 .شاهلل ظذ وحًٚهبؿ بحَٓٚ إٓ وأمقاهلؿ دمٚئٓؿ

 يدؾع أن أبك دـ إـراه يف ٕنف خمههٜ مًْقخٜ، وفًٔٝ خمههٜ إذاً  أيٜ

 ظِٔف افرشقل شْٜ يف مًروف وهذا افَتٚل، مـ بد ٓ ؾحْٔئذ اإلشالم، وأبك اجلزيٜ

يٚ جيٓز ـٚن حٚ افًالم  ادؼـغ، فَٔتؿ إذا: فألمر يَقل إمراء، ظِٔٓٚ ويٖمر افنا

 .ؾٚفَتٚل أبقا  ؾ٘ن ؾٚجلزيٜ، أبقا  ؾ٘ن اإلشالم، إػ: ثالث إحدى إػ ؾٚدظقهؿ

هَ  ٓ﴿ اجلزيٜ، يدؾع افذي َرا ـْ ـِ  يِف  إِ  .يًِؿ وٓ ،[265:افٌَرة﴾ ]افِدي

 ٕنف اإلشالم: ظذ يُره ؾٓق اجلزيٜ، يدؾع وٓ يًِؿ ٓ افذي افثٚفٞ افقء بَل
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 ؿٚل ـام اجلزيٜ يدؾع أن وإمٚ يًِؿ أن إمٚ صٔئغ، أحد مـ فف بد ٓ وحْٔئذ يَٚتؾ

ـْ ﴿: تًٚػ  [.29:افتقبٜ﴾ ]َصِٚؽُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  َظ

 ظذ افذهٛ مـ ٕقع حتريؿ يف سحيٜ وهل ـثرة، إحٚديٞ هذه أن نٚهداف

 ؿٚفقا  افذهٛ، إٜٓٔ مـ افؼب حتريؿ حديٞ مـ أسح حتريؿ أحٚديٞ افًْٚء،

 حالل، هلـ إصؾ ـٚن وفق جيقز ٓ فًِْٚء افذهٛ إٜٓٔ يف وإـؾ افؼب أن ـِٓؿ

قا  أن افهقاب ؾُٚن افُثر، مـ افَِٔؾ هذا ؾٚشتثْقا  ًُ  اشتثْٚء آشتثْٚء هبذا ُيْتٌِ

 .مجٓقرهؿ يًٍِف مل مٚ ذفؽ فُـ ِؼ،ادح افذهٛ

  (.: .61 : 68/   94/   وافْقر اهلدى)

 (.: ..: ..2/   92/   وافْقر اهلدى) 

 لٕٓساء ادحٓؼ الذهب حتريؿ عـ الىٗخ تراجع هؾ

ًٚ، وزع ؿد افزؾٚف آداب ـتٚبُؿ بٖن شًّْٚ: يَقل أخ :افًٚئؾ  ورؿٜ ومًف جمٕٚ

 بٚز ابـ افنٔخ ـٚن وهؾ صحٔح؟ هذا ؾٓؾ ادحِؼ، افذهٛ حتريؿ ظـ تراجع ؾٔٓٚ

ًٚ  ادًٖخٜ هذه يف ٕٚؿنُؿ ؿد   .ذفؽ مٌْٔ

 مـ؟ افنٔخ :افنٔخ

  .بٚز ابـ :افًٚئؾ

 مـ ٕٚس يذيًٓٚ افٍريٜ وهذه شْغ، مـ ًّٕع ـْٚ جديدة، أـٚذيٛ هذه :افنٔخ

 احلديٞ يف جٚء بام افَقل ظـ تراجًٝ أنٚ أمٚ افنديد، إشػ مع افًْٜ أظداء

 ضٌع افُتٚب أن اجلديد افقء أمٚ ،...[[آخره إػ يىقق أن أحٛ مـ: ]]افهحٔح

 وبٌر ظِّف، ظْدي مٚ رء ممُـ اؾساء، أطْف هذا ـؾ ورؿٜ، ومًف تراجًٝ، وأين

ًٚ، صٓريـ مْذ مك يف ٕيٚم صٓري ـٚن احلََٜٔ يف ٕنف ممُـ: إذين  ؾجٚءين تَريٌ

 ظِٔٓٚ ومًِؼ مىٌقظٜ مهقرة، بس منوؿٜ، صحٔحٜ أحٚديٞ شًِِٜ مـ بًْخٜ

 وافنؿٜ إدب، وؿِٜ ةاجلرأ  وصِٝ افدرجٜ هذه إػ أنٚ، ظعّ  رد أـثر أو مُٕٚغ يف
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 ضريؼ أي يف ظعّ  يرد مٕٚع يف مٚ ظّع، رد ظِٔف ويًِؼ إذين، وبدون بٔىٌع ـتٚيب أنف

  .اإلًٕٚن يتهقر مٚ صق ظِٔف، يرد ًٍٕف ـتٚيب أنف فُـ آخر،

   (.: .41 : 29/  42/  وافْقر اهلدى) 

 وباعف زوجتف وـ ادحٓؼ الذهب َأَخذ

 ذهٌٓٚ ؾٖخذت افزوجٜ مع ؾتخَٕٚٝ افذهٛ ظـ إخقة بًض شٖخقك :افًٚئؾ

  ؟افهحٔحٜ افىريَٜ اتًٌٝ أنٚ او رء أو حَٓٚ أخذت هذا يًتز هؾ وبًتف

  .افهحٔحٜ افىريَٜ اهلل صٚء إن اتًٌٝ :افنٔخ

  .ظع أثؿ يف مٚ افهحٔحٜ افىريَٜ :افًٚئؾ

 .ٓ :افنٔخ

 ( 00 : 14: 20/   651/  وافْقر اهلدى) 

 متاواً؟ وُٓؼ يْقن أن ادحٓؼ الذهب ذط وـ ورد هؾ

ًٚ؟ مٌِؼ يُقن أن ادحِؼ افذهٛ ذط مـ يًْل ورد هؾ :مداخِٜ  ُتٚم

 .ذط هق مٚ ٓ :افنٔخ

راً  يُقن أن افؼط  .ادًهؿ يف يثٌٝ شقا

 يًْل؟ ُمًَِٚ  بَل هؾ تٍهؾ، ؾوٜ ؿدر ويف هذا مثؾ ـٚن إذا: يًْل :مداخِٜ

 مـ افٍص بدل ـٔػ، هقن ؾٚيض شقار ـٚن فق: يًْل بٚفٌٚفٛ، افًزة :افنٔخ

 حَِٜ ذط هق مٚ افًقار فُـ شقار، هق فُـ هل، ؿىًٜ ؾٔف، مٚ ؿِٝ ـام افٍوٜ

 .جيقز ؾال شقار، ؾٓق بٚدًهؿ حئط شقار ادٓؿ مًهٛ ـٚمِٜ

 يُّؾ شقار وبغ تٚمٜ، حَِٜ يُّؾ ٓ افذي افًقار هذا بغ ؾرق ٓ وحْٔئذ
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 بٚفًُس وافًُس واحدة ؾٚفْتٔجٜ مثاًل، ـٚفٍوٜ مٌٚح هق مُّؾ فُـ تٚمٜ، حَِٜ

 فٔس ٕنف ؾٔجقز: ذهٛ هق وادقصؾ ؾوٜ، ظِٔف افٌٚفٛ افًقار ـٚن إذا: بًّْك

راً   .ذهٛ مـ شقا

  (00: 41: 17/ 111/ وافْقر اهلدى)

 إبٗض؟ الذهب لبس جيقز هؾ

 إبٔض؟ افذهٛ فٌس جيقز هؾ: ؾَٔقل افًٚئؾ يًٖل :مداخِٜ  

 :ٕقظٚن إبٔض افذهٛ أن آخر، مُٚن يف أو هْٚ أدري مٚ تُِّْٚ أطـ :افنٔخ

 أو وأدخؾ صٔغ إمحر افذهٛ هق: أخر افْقع افٌالتغ، هق: إول افْقع

 ؾٓذا افٌالتغ، فقن ينٌف مٚ إػ فقٕف حتقل حتك افُٔامئٜٔ ادقاد بًض ظِٔف صٛ

 يٖت مل ٕنف افذهٛ: أحُٚم ظِٔف جتري ؾال افٌالتغ أمٚ افذهٛ، أحُٚم ظِٔف جتري

 وفذفؽ وضًٌٜٔ، خَِٜ إبٔض افٌالتغ ومْٓٚ افثّْٜٔ، ادًٚدن حيرم افؼع يف ٕص

 فقن افذي افذهٛ أمٚ اإلبٚحٜ، إصٔٚء يف إصؾ: ؿٚظدة حتٝ يدخؾ افٌالتغ ؾٓذا

 وهق افؼع يف حُّف وظـ ـًّدن أصِف ظـ خيرجف ٓ ؾذفؽ افٌالتغ بِقن

 .وافٍَف احلديٞ ـتٛ يف ادًروف افتٍهٔؾ ظذ افتحريؿ

 (00:15:29/ 40 – اإلمٚرات وؾتٚوى أشئِٜ)

 الساعة؟و كالّٓؿ بالذهب ادٌٓٗة ادستَٔٓة إصٗاء حْؿ

 وافًٚظٜ؟ وؽره ـٚفَِؿ بٚفذهٛ ادىِٜٔ ادًتًِّٜ إصٔٚء حُؿ ومٚ :مداخِٜ

 جٚء ـام مٚ رء بف ادىع افذهٛ ـٚن إذا: بْٔٓام افتٍريؼ جيٛ أمران هْٚ :افنٔخ

 .بتحريّف َٕقل أن ًٕتىٔع ٓ مٌتٍر، ؾٓق يًًرا  صًٔئٚ افًٚظٜ، أو ـٚفَِؿ افًٗال يف

 إًٕٚن يد يف رئل إذا بٚفذهٛ ادّقه أو ادىع افقء هذا أن: أخر وافقء
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 مٚ دع: »بٚب مـ ؾحْٔذاك بًّتًِّف، افيـ ؾًٔٚء ـِف، ذهٛ أنف افرائل إػ تٌٚدر

 .فذاتف ُمرًمٚ فٔس هق ـٚن وإن اشتًامفف ظـ آبتًٚد يٌٌْلش يريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ

 (00:17:11/ 40 – اإلمٚرات وؾتٚوى أشئِٜ)

 الٕساء وـ[ بالرجال ادتىبٖني] ملسو هيلع هللا ىلص الرشقل لَـ حديث حال

 أدري ومٚ افًْٚء، مـ[ بٚفرجٚل ادتنٌٓغ] ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل فًـ حديٞ :خٓةاود

 ؟...احلديٞ هذا صحٜ مٚ

 افرجؾ هق وادخْٞ صحٔح، ؾٓق احلديٞ أمٚ احلديٞ؟ هذا صحٜ مٚ :افنٔخ

ٚ، ذـرت ـام أجًوٚ ترجِف يف.. منٔتف يف.. فٌٚشف يف بٚفًْٚء يتنٌف ًٍ  ادخْٞ ؾٓذا إٓ

: بٍِظ افٌخٚري حديٞ يف جٚء وـام مًِقن ؾٓق ظْده، رجقفٜ ٓ افًْٚء يَِد افذي

 أمٚش بٚفرجٚل افًْٚء مـ وادتنٌٓٚت بٚفًْٚء، افرجٚل مـ ادتنٌٓغ اهلل فًـ»

 هق إٕام بٚفرجٚل افًْٚء وتنٌف بٚفرجٚل، يتنٌٓـ: أي ادتنٌٓٚت، ؾٓـ ادسجالت

 يف.. فِرجٚل خمٚفىتٓـ يف.. افىرؿٚت تقشىٓـ يف.. تٌخسهـ يف.. منٔتٓـ يف أجًوٚ

 بٚفرجٚل اخلٚص افًّؾ هبذا يتنٌٓـ افرجٚل يًٍِف ظّؾ ؾُؾ فِرجٚل، جمٚفًتٓـ

ة تنٌف وهق افسجؾ ؾٓق  تٌِس أن افتنٌف وأؿٌح جيقز، ٓ ممٚ وذفؽ بٚفرجٚل، ادرأ

ة  افرجؾ.. افَهر افٌِٚس تٌِس ؾٓل ؿهر فٌٚشف مثاًل  وافرجؾ افرجؾ فًٌٜ ادرأ

 فذفؽ مثِف، تتنٌف أجًوٚ ؾٓل صدره مـ رء وظـ وجٓف وظـ رأشف ظـ يُنػ

ة بف تَقم افذي افتنٌف أشقأ  مـ هذا ـٚن  ظـ وافًٌد اهلل فًْٜ بذفؽ ؾتًتحؼ ادرأ

 أرمهٚ مل افْٚس مـ صٍْٚن: »افهحٔح احلديٞ يف جٚء ـام وتًٚػ، تٌٚرك اهلل جْٜ

 ـٚشٔٚت وًٕٚء افْٚس، هبٚ ييبقن افٌَر ـٖذٕٚب شٔٚط بٖجدُّيؿ رجٚل: بًد

 ؾ٘هنـ افًْقهـ احٚئِٜ، افٌخٝ ـٖشّْٜ رؤوشٓـ ممٔالت مٚئالت ظٚريٚت

ش وـذا ـذا مًرة مـ فتقجد رحيٓٚ وإن رحيٓٚ، جيدن وٓ اجلْٜ يدخِـ ٓ مًِقٕٚت،

 ؾًذ ظٚم، مٚئٜ مًرة مـ تقجد اجلْٜ ريح أن: إخرى إحٚديٞ بًض يف وجٚء
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 بٚفًْٚء، يتًِؼ ممٚ بقء يتنٌٓقا  أن ٕنًٍٓؿ يًّحقا  ٓ أن ظذ حيرصقا  أن افرجٚل

 ظْد مَربغ يُقٕقا  أن ظذ هلؿ ُمٚؾيٜ بٚفرجٚل يتنٌٓـ أن فًِْٚء يًّحقا  أن وٓ

 .وجؾ ظز رمحتف مـ بًٔديـ ؽر وتًٚػ تٌٚرك اهلل

 (00:62:26/ 1 – جدة ؾتٚوى)

 الذهب وـ ادٌالة والٍٕارات الساعات لبس حْؿ

 .افذهٛ مـ ادىالة وافْيٚرات افًٚظٚت[ فٌس حُؿ] :مداخِٜ

 .ؾٔٓٚ بٖس ٓ :افنٔخ

 (00:61:41( /5) رابغ ؾتٚوى)

 الذهب وـ لٓرجؾ جيقز وا

 ؟...افذهٛ مـ فِرجؾ جيقز مٚ! صٔخ يٚ :مداخِٜ

 .واحلٚجٜ فِيورة فف حيؾ وإٕام..فِزيْٜ رء فف حيؾ ٓ فِرجؾ؟ :افنٔخ

 (00:20:18( /2) ـه4108 فًٚم ادديْٜ فَٚءات)

 واحدة َ٘ؾ دم ادم عـ الٕٖل وـ احلْٔة

 واحدة، ًٕؾ يف أحدـؿ يّنغ ٓ: »ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن هريرة أيب ظـ

 شصحٔح». شمجًٔٚ فٔحٍٔٓام أو مجًٔٚ، فًِْٔٓام

 ضرق بًض يف صح ؾَد بٚفنٔىٚن، تنٌف أنف افْٓل هذا يف واحلُّٜ [:اإلمٚم ؿٚل]

 ش.118» افهحٔحٜ يف خمرج وهقش افقاحدة افًْؾ يف يّق افنٔىٚن إن: »احلديٞ

 (احلٚصٜٔ يف 66 ص افنامئؾ خمتك)
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 غبًّا إٓ السجؾ عـ الٕٖل وَٕك

ًٌٚ إٓ افسجؾ ظـ هنك أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن حديٞ :مداخِٜ  .ؽ

ًٌٚ، إٓ افسجؾ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل هنك ًٕؿ، :افنٔخ  فًِِّؿ يٌٌْل ٓ: أي ؽ

 يرجؾ أن حًٌف يقم، ـؾ صًره وتنيح ترجٔؾ ويف بزيْتف آظتْٚء ديدٕف يُقن أن

 وافًالم افهالة ظِٔف فْٓٔف وهذا يقم، ـؾ وفٔس يقم دون يقًمٚ صًره ينح وأن

 وأن ئًنقا  أن جيٛ افرجٚل.. بٚفرجٚل ئِؼ ٓ اإلرؾٚه.. اإلرؾٚه مـ ـثر ظـ

ًٕٚ، يتًّْقا  أن ذفؽ يٍْل وٓ افنديدة، احلٔٚة.. افوْؽ احلٔٚة يتًقدوا  وفذفؽ أحٔٚ

ًٌٚ يقًمٚ افسجؾ أبٚح ٚ ؿِْٚه مٚ بٚب مـ يسجؾ ٓ ويقًمٚ يسجؾ يقم: أي.. ؽ ًٍ  أٓ إٓ

 تٌٚرك اهلل شٌٔؾ يف فِجٓٚد ًٍٕف يًد ؿقًيٚ رجاًل  فُٔقن اشتًداًدا افسؾف يف يٌٚل

ة أمٚم يَػ وأن ًٍٕف يزيـ أن ديدٕف ـٚن ومـ وتًٚػ،  صًره ينح يقم ـؾ ادرآ

 بٚفْٟٓ وافًالم افهالة ظِٔف جٚء وفذفؽ افرجٚل، يِحؼ وٓ بٚفًْٚء يِحؼ ؾٓذا

 ـؾ تَػ افتل هل ؾٚدرأة بٚفًْٚء، يتنٌٓقن ٓ وجيًِٓؿ افرجٚل أضٌٚع يَقم افذي

ة، أمٚم يقم  ويف اجلامل يف ـٚفًْٚء يُقن أن ظـ يسؾع أن ؾٌٌْٔل افرجؾ أمٚ ادرآ

 وذفؽ وهُذا، هُذا وفُـ ومتجّاًل  متزيًْٚ ادًِؿ يُقن أن يٍْل ٓ وذفؽ افزيْٜ،

 افًالم ظِٔف افرشقل وـٚن اإلرؾٚه مـ ـثر ظـ هنك ؾَد ،ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ظِٔف ـٚن مٚ

 ؿدوتْٚ يُقن أن يٌٌْل وهُذا اجلًّٜ، ويقم افًٔديـ يف ويتزيـ فف تٔن مٚ يٌِس

 .ملسو هيلع هللا ىلص رشقفْٚ

 (00:17:19/ 1 – جدة ؾتٚوى)

 لَٓروس الترشيَة لبس حْؿ

 أهنٚ يَقفقن حٚ ُمرًمٚ، افتؼيًٜ يًّك بام افًروس تًٌِف مٚ يًد هؾ :مداخِٜ

 وافٌِٚس؟ افِقن حٔٞ مـ بٚفٍُٚر، تنٌف
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 يف ـْٝ إذا فُـ إفٔٓٚ، تنر أنٝ افتل افًٚدة أظرف ٓ احلََٜٔ أنٚ :افنٔخ

ٚ وصٍؽ ًَ ٚ ذفؽ يف أن: ؿقل وهق دؿٔ ًٓ  ٓ بٚفٍُٚر افتنٌف أن صؽ ؾال بٚفٍُٚر تنٌ

 إن افتنٌف، طٚهرة حًٛ افتحرئّٜ وافُراهٜ افتْزُّئٜ افُراهٜ بغ مٚ وذفؽ يؼع،

م ؾٚفتنٌف ؿقيٜ ـٕٚٝ  .مُروه ؾٚفتنٌف ؤًٍٜ ـٕٚٝ وإن حرا

 (00:41:41/ 2 – جدة ؾتٚوى)

 البٗت؟ تزويؼ حْؿ

 ؟[افٌٔٝ تزويؼ حُؿ]:مداخِٜ

 افٌْقة بَّٚم ئِؼ افذي افتْزيف يًْل وإٕام افتحريؿ يًْل ٓ افْص :افنٔخ

 خىك ُتثؾ إػ أؿرب ـٚن ـِام افُامل إػ أؿرب ادًِؿ ـٚن ـِام صؽ وبال وافرشٚفٜ،

 هذا ؾّـ يُرهف، ـٚن ظام وآبتًٚد حيٌف ـٚن مٚ وظذ شْتف ظذ وافًر ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل

ًٚ  بٔتف يُقن أٓ فًِِّؿ بٚفًٌْٜ إؾوؾ افٌَٔؾ  إٕام[ شٚذًجٚ] هُذا يُقن وإٕام مزوؿ

 افُراهٜ ئٍد وإٕام افتحريؿ ئٍد ٓ أنف حٔٞ مـ ُتًٚمٚ وهذا افتحريؿ، يًْل ٓ افْص

 ًُٕق أن يٖمرٕٚ مل اهلل إن: »فًٚئنٜ ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ؾٔف افذي أخر احلديٞ ـّثؾ

 واشتحٌٚب افٍؤِٜ يًْل وإٕام افتحريؿ يًْل ٓش يٖمرٕٚ مل اهلل إن: »ؾَقففش اجلدران

 .افُامل

 (00:64:19/ 7 – اإلمٚرات وؾتٚوى أشئِٜ)

 عقرة الِخذ هؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل بٖن يًتدل افًٌض افرـٌٜ، إػ افًقرة فُنػ بٚفًٌْٜ :وداخٓة

 ٓ؟ أم ظقرة افٍخذ ؾٓؾ اإلزار، ؽىك ظٍٚن بـ ظثامن افًالم ظِٔف دخؾ ظْدمٚ

 ..بذفؽ صؽ ٓ ظقرة، افٍخذ :الىٗخ

 .احلديٞ هبذا اشتدل ومـ :وداخٓة
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ح ـثرة أحٚديٞ دجلء ظقرة افٍخذ ًٕؿ، :الىٗخ  أمٚ ظقرة، افٍخذ بٖن ُتَكِ

 حٚ ؾخذيف ظـ ـٚصًٍٚ  ـٚن بٖنف ؾٔف، رجِٔف افًالم ظِٔف افرشقل وإدٓء افٌئر حديٞ

 .َؽّىك ظثامن دخؾ ؾِام ظّر، دخؾ ثؿ بُر أبق دخؾ

 ؾخذيف، ظـ يُنػ أن مًِؿ فُؾ جيقز أنف ظذ بف آشتدٓل جيقز ٓ ؾٓذا 

 .دؿٔؼ ظع بحٞ ؾٔٓٚ احلََٜٔ وادًٖخٜ

 ـٚن ومٚ هلٚ، ظّقم ٓ ظغ حٚدثٜ احلٚدثٜ هذه: افًِؿ أهؾ بًض يَقل ـام: أوًٓ 

َٚرض أن جيقز ؾال هُذا، احلقادث مـ ًَ  ُيَقَجف افذي افًالم ظِٔف افرشقل ؿقل هبٚ ُي

ة بغ مٚ ظقرة، افٍخذ. ظٚمًٚ  تؼيًًٚ  ويهر إمٜ إػ ّ  أن جيقز ٓ ظقرة، وافرـٌٜ افنُّ

 تِؽ يف وافًالم افهالة ظِٔف مْف وؿع بام افَقل افٌْقي افتؼيع هذا ُيًٚرض

 :ٕشٌٚب وذفؽ احلٚدثٜ:

 افٍخذ أن ٕزول ؿٌؾ: أي افٍخذ، ـنػ حتريؿ ؿٌؾ ذفؽ يُقن أن يُّـ: أوًٓ 

َٜٔ ذفؽ يُقن أن ويُّـ ظقرة،  .ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل خهقصٔٚت مـ ُخُهقِص

د، حلٚجٜ ذفؽ ؾًؾ ؾٕ٘ام ذفؽ، ؾًؾ افًالم ظِٔف افرشقل ـٚن إن: يَٚل ثؿ  افَتَزُّ

 ظـ يُنػ ؿهراً  فٌٚشًٚ  يًٌِقا  وأن ظٚدًة، ادًِّغ بًض يتخذه أن مـ هذا ؾٖجـ

 .احلٚدثٜ تِؽ يف ؾخذيف ظـ ـنػ افًالم ظِٔف افرشقل أن بحجٜ افٍخذيـ،

ؾ ؾٓؾ أمرهٚ، وإتٓك احلٔٚة يف واحدةً  مرةً  وؿًٝ احلٚدثٜ هذا  ًَ  شْٜ ذفؽ جُيْ

 افذي افَهر، افُنقرت افٌْىِقن افًربٜٔ بٚفٌِٜ افتٌٚن فٌس جيقز: ؾَٔٚل مًتّرة،

 جزئٜٔ احلٚدثٜ ٕن احلٚدثٜ: هذه مـ يٗخذ ٓ افتٌٚن وفٌس تٌٚن، اشّف أـامم، فف فٔس

 .ادٌٚرـٜ افىقيِٜ افًالم ظِٔف افرشقل حٔٚة يف وؿًٝ

 دفٔالً  احلٚدثٜ هذه ُتَتخذ أن جيز ملش ظقرة افٍخذ: »حديٞ ظْدٕٚ يُـ مل أنف ؾِق 

 .ؾخذه ظـ دائامً  ادًِؿ يُنػ أن جيقز أنف ظذ ُمَىرداً  ظٚمًٚ 

ّٓٚ، ؾْىردهٚ احلٚدثٜ هذه ٕٖخذ حٚذا ثؿ، ِّ ًَ ُٕ  ظِٔف افرشقل حقادث ٕٖخذ وٓ و
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 وفٔس افًٚق، ٕهػ إػ تُقن حٔٞ إُزرة، فٌٚس يٌِس ـٚن افذي ـِٓٚ افًالم

 .ؾخذيف ظـ ـٚصًٍٚ 

َخذ ٓ احلٚدثٜ هذه: الّقل خالصة ْٗ ِٚرض حُؿ مْٓٚ ُي ًَ  ظِٔف افرشقل حُؿ ُي

 ش.ظقرة افٍخذ: »افًالم

 : ..(65:  18/   84/   وافْقر اهلدى)

 تياوير عٖٓٗا التل الثٗاب لبس

 ادًٚجد يف ٕراهٚ افْٚصئ افنٌٚب يف جداً  ؾئًٜ طٚهرة يف أن: احلََٜٔ :افنٔخ

 .اجلًّٜ أجٚم يف وبخٚصٜ

 فقن: ـؾ مـ ؾٔٓٚ ادَهقد ادزخرؾٜ  ادزرـنٜ إؿّنٜ ظـ أتُِؿ أن أريد ٓ

 إمقر مـ ٕنف حقفف: ٕدٕدن ٓ فُـ ظٚمٜ، بهقرة ٕروٚه ٓ ـْٚ وإن هذا ٕنف

 .اجلٚئزة

 يف يٌزوْٕٚ افٍُٚر يقم وـؾ افهقر، ذات افَّهٚن ظـ أتُِؿ أن ُأريد فُْل 

 صٌؾ ؿريٛ أجٚم مـ جديدة، ومقوٜ جديد مقديؾ فْٚ بًٌٔثقا  يقم ـؾ دارٕٚ، ظَر

 يًْل ـٖهنؿ إخٌٚث، هٗٓء افٍُٚر فُـ صقرة، يف مٚ يهع يدي بغ صٚب بٚل

 أصُٚل هٔؽ، زرق أؿالم شقى يف مٚ إفْٔٚ، يرشِقهنٚ افتل إفًٌٜ يف حتك ئُدوْٕٚ

ّقا  صِٔٛ، ـٔػ؟ صٚر ؽره، تنقف مٚ وبًديـ وأخقان، ِّ ًَ ُٔ  إؿالم إصُٚل بِ

ِقهقا  يريدوا يًْل صِٔٛ، بًديـ هذه َّ  ؾٔٓٚ مٚ افنيًٜ مٚذا؟ افْيرة افْٚس ظذ ُي

 حٚذا؟ أمٚمؽ وافهِٔٛ وتهع ؾًاًل، صٌِٚن يف تنقف ؾٔٓٚ تتٖمؾ مٚ فق فُـ رء،

 .اهلل يدي بغ يهع أمٚمؽ واؿػ افنٚب ٕنف

ٜ صقر ؾٔٓٚ افذي افَّهٚن ظـ أتُِؿ أن ُأريد ؾُْٝ  َّ  يف افهدر يف َوْخ

 !.آخره إػ اجلقإٛ، يف ادقديالت بًض ورأجْٚ افيٓر،

  ظذ يدؾًقن افذيـ هؿ آبٚؤهؿ، – ؿِْٚ ـام – ظْٓؿ ادًٗول يًْل هٗٓء ضًًٌٚ 
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 هؿ وإمٓٚت أبٚء فٔس ـٚن إن إفًٌٜ، هذه هبٚ ينسون افتل إمقال إؿؾ

 هؿ إحٔٚن مـ ـثر يف أنف أظتَد وأنٚ ـٚن إن إفًٌٜ، هذه مٌٚذة ينسون افذيـ

ِروقا  هؿ ثؿ إوٓد، هلٗٓء افَّهٚن هذه وينسون إوٓد مع يًرون افذيـ ًْ  َي

 صقرة رأى إذا ـٔػ إيف، أظجٌْل، مٚ هذه ٓ، يًجٌؽ؟ افَّٔص هذا إوٓد ظذ

 .ؾٔٓٚ فف يٌٚرـقا  بًَِف تٖخذ

 أن وأوٓدـؿ أضٍٚفُؿ تًِّقا  أن وجيٛ ِحْذَرـؿ، تٖخذوا أن جيٛ: هلذا 

 هذا ادزخرف يُقن مٚ فُـ آخره، إػ افقاحد افِقن: أي افًٚذجٜ، إفًٌٜ يًٌِقا 

 هذه تُقن أن جيقز ٓ أنف ظـ ؾوالً  صالتف، يف اإلًٕٚن ُيِٓل افذي ادزخرف

ََِّهٚن  ُتثؾ ؾتٚة، ُتثؾ صقرة ـٕٚٝ إذا شٔام ٓ اإلشالم، يف ُمرمٜ صقر ُمَهَقرة، اف

 ظز اهلل َأَمرٕٚ افذيـ افٍُٚر أذواق هذه ذفؽ، وٕحق ترؿص َرَؿٚصٜ ُتثؾ متزجٜ،

 وٕتنٌف بوٚظتٓؿ، ًٕتٌوع ٕحـ بْٚ وإذا َٕٚتِٓؿ بٖن افُريؿ افَرآن يف وجؾ

 .ادٗمْغ تٍْع وافذـرى ذـرى هذه بٖخًٌتٓؿ،

 [. إجٌْٜٔ بٕٚحرف ـتٚبٚت ظِٔٓٚ ثٔٚب وطٓرت] :وداخٓة

 .إجٌْٜٔ بٕٚحرف افُتٚبٚت يًجٌْل ٓ أنٚ حتك :الىٗخ

 افُتٚبٚت مًيؿ صحٍل، تَرير مـ ؿرأهتٚ مرة افُتٚبٚت مًيؿ صٔخْٚ :وداخٓة

 .ؽر ـِامت

 .ذيٍٜ :الىٗخ

 .ذيٍٜ ؽر :وداخٓة

 .أـز اهلل :الىٗخ

 بالد مـ تٖيت افتل افدؾٚتر ظـ تَرير أجوًٚ  ؾٔف ـٚن اجلريدة يف وأمس :وداخٓة

 تربقيٜ، وٓ أخالؿٜٔ ٓ ـِامت ظِٔٓٚ افُتٛ وبًض افدؾٚتر هذه: فؽ يَقل اخلٚرج،

 .ـذا وَشِقي ـذا واظّؾ ـذا تًٚل
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 .أـز اهلل :الىٗخ

 تُقن حتك أنف افسبٜٔ وزارة ظذ ادنُِٜ يًْل يىرحقا  ؾٓؿ ًٕؿ، :وداخٓة

 .افسبٜٔ يف هذا افسبٜٔ وزارة

 .بٚهلل إٓ ؿقة وٓ حقل وٓ ادًتًٚن، اهلل :الىٗخ

ُِح إذا وأنف وافٌٚضـ، افيٚهر بغ ارتٌٚضًٚ  هْٚك إن ُِح افيٚهر َص  وإذا افٌٚضـ، َص

 ظجٔٛ ترابط تٍٚؤل، فٔس ظٍقاً  ظجٔٛ، تٍٚؤل ؾٌْٔٓام افيٚهر، صِح افٌٚضـ صِح

 .ًٕؿ جدًا،

 جتد وهلذا افيقاهر، إصالح افٌقاضـ، إصالح مـ افيقاهر ؾ٘صالح: وفذفؽ

 مْىَِٓؿ ادٗمْغ، هدي ظـ خيتِػ إحٚديٞ بًض يف جٚء ـام ادؼـغ هدي أن

 حًٌُؿ فًٌض، بًوٓؿ فَٚئٓؿ يف خروجٓؿ يف دخقهلؿ يف جمٚفًٓؿ يف حٔٚهتؿ، يف

ٍُِّٚت مـ ذفؽ وٕحق افًٌَٜ، برؾع أو بٕٚٓحْٚء، فًٌض بًوٓؿ حتٜٔ: ذفؽ مـ َُ  افَت

د ُأضَِٝ إذا افتل إظٚجؿ ـِّٜ ؾٓذه ؿٌؾ، مـ إظٚجؿ حٔٚة ظِٔٓٚ ؿٚمٝ افتل  يرا

 ُأضِؼ إذا فف، مًٚـس اشتًامل ادًِّغ إظٚجؿ ظْد أن ـام ادًِّغ، ؽر هبٚ

د افًرب ظْدهؿ  َيْدُظقن أهنؿ يزظّقن افذيـ افًرب خالف ادًِّقن،: هبؿ ؾٚدرا

 .جداً  ظجٌٜٔ مٍٚرؿٚت أـز، اهلل افًربٜٔ، افَقمٜٔ إػ

 ظريب ؾالن ؿٚل إذا افًرب أمٚ ظريب، مًِؿ يًْل ظريب ؾالن ؿٚفقا  إذا إظٚجؿ

ءً  ًٔٚ ـٚن شقا ٕ ًٔٚ، ٓ وآ ُّيقدًيٚ وآ ٕكا  .إمر وإتٓك ظرب ديْ

َِؼ ؿٌؾ مـ ـٕٚقا  ؾٕٚظٚجؿ  .مًِامً  فٔس مـ ظذ ُيْى

 بٖصحٚبف يقم ذات صذ ملسو هيلع هللا ىلص أنف ؾٔف افذي احلديٞ يف افًالم ظِٔف ؿٚل وفذفؽ 

ًٚ، خٍِف مـ أصحٚبف مًف ؾَٚم جٚفس، وهق افيٓر، صالة  أن إفٔٓؿ ؾٖصٚر ؿٔٚم

، ، اجًِقا  بًيامئٓٚ، ؾٚرس ؾًؾ إًٍٓٚ  تًٍِقا  أن ـِْدُتؿ إن: »ؿٚل شِؿ حٚ ؾجًِقا

ًِؾ إٕام جٚفًقن، وهؿ رؤوشٓؿ ظذ يَقمقن َز  ؾ٘ذا: بف فٔٗتؿَ  اإلمٚم ُج  ؾُزوا، ـَ

، رـع وإذا ًٚ، ؾهِقا  ؿٚئامً  صذ وإذا ؾٚشجدوا، شجد وإذا ؾٚرـًقا  صذ وإذا ؿٔٚم
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 ش.أمجًغ جِقشًٚ  ؾهِقا  جٚفًًٚ 

 أن ظِٔٓؿ جيٛ أنف حٔٞ مـ بٚدًِّغ ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل اهتامم احلديٞ هذا ؾٍل

 حتك افٍُٚر: أي إظٚجؿ ظـ ؾٔٓٚ يتّٔزوا وأن ادًِّٜ، صخهٔتٓؿ ظذ حيٚؾيقا 

ًٚ، يسـقا  أن إػ ذفؽ هبؿ أدى فق حتك افهالة، يف  افهالة يف رــ أنف ؾٔف إصؾ رـْ

 ظذ يَقمقن حٔٞ مـ إظٚجؿ ظِٔٓٚ ـٚن افتل افقثْٜٔ افيٚهرة هذه ؾإلبىٚل

 ش.اجًِقا : »هلؿ ؿٚل ؿٔٚم، وهؿ رؤوشٓؿ

 افٍرق مثَػ، وؽر ومثَػ ظٚمل، وؽر ظٚمل بغ ؾرق ٓ مجًًٔٚ  ًِٕؿ أنْٚ مع 

 ؿٔٚم وطٚهرة مِقـٓؿ، رؤوس ظذ يَقمقن افذيـ إظٚجؿ طٚهرة بغ اجلقهري

 إٕام ؿٕٚتغ، هلل ؿٚمقا  أهنؿ حٔٞ افهالة يف افرشقل خِػ افرشقل أصحٚب

ًٚ  متُزاً  جِس مٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن وحٔٞ افًٚدغ، رب بَٔٚمٓؿ يَهدون  ظذ متًجرؾ

 .موىراً  جِس وإٕام خٍِف، افَٚئّغ

 وطٚهرة افرشقل، خِػ ادًِّغ طٚهرة بغ افٌُرتغ افٍٚرؿتغ هٚتغ مع 

 خٍِل تَقمقا  ٓ افهالة، يف تتنٌٓقا  ٓ: »ؿٚل ذفؽ مع مِقـٓؿ، خِػ إظٚجؿ

 ش.أمجًغ جِقشًٚ  ؾهِقا  جٚفًًٚ  صذ وإذا اجًِقا،

 هذه افٌُْٚيٚت أنف: مْٓٚ تىٌٔؼ، إػ بحٚجٜ ـِٓٚ وجمٚفًْٚ حٔٚتْٚ أن: افقاؿع

َِدٕٚهؿ وٕحـ هلؿ، صًْٝ افُراد  يًْل ـٚإلمزاضقر جيِس أحدهؿ أن حٔٞ َؿ

 .مًتًُزا  حٚفف يرى

 ( 00: 15: 19/ 525/ وافْقر اهلدى) 

 ( 00: 60: 29/ 525/ وافْقر اهلدى)

 ( 00: 64: 25/ 525/ وافْقر اهلدى)

 ( 00: 62: 08/ 525/ وافْقر اهلدى)
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 وغره الٓبس دم والَبادات الَادات بني التِريؼ

 إزرار ادَهقد هؾ ؿّٔهف، أزرار إضالؿف يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل حديٞ هْٚك :مداخِٜ

  ؟[بًوٓٚ أم] بُٚمِٓٚ

 ـذفؽ إمر وإذ افتًٌديٜ، إمقر مـ فٔس أنٚ ؾّٓل يف احلديٞ هذا..:افنٔخ

 افًالم ظِٔف افرشقل ؾؽ أن وافيٚهر تٍٚصِٔف، مًرؾٜ ويف ؾٔف اخلقض يٌٌْل ؾال

 اجلق حرارة مـ بقء وافنًقر افسويح بٚب مـ ـٚن إٕام ؿّٔهف ٕزرار

 إمقر ويف افًٚديٚت، مـ هق وإٕام افًٌٚدات ٕقع مـ ؾِٔس ذفؽ ؾًٍؾ..خٚصٜ

 .ينٚء مٚ مْٓٚ يدع وأن صٚء مٚ يًٍؾ أن اخلرة ـؾ خمر ادًِؿ افًٚديٜ

 بـ خٚفد مع وؿهتف افوٛ حلؿ أـؾ يُره ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن افثٚبٝ مـ: مثالً 

هٜ يٖـؾ رآه حٚ افقفٔد ًٚ  إفٔف وٕير ؽريٌٜ بؼا  أن ظْف اهلل ريض خٚفد طـ حتك متًجٌ

 بٖرض يُـ مل وفُْف ٓ،: »ؿٚل اهلل؟ رشقل يٚ هق أحرام: ؾَٚل رء إـؾ هذا يف

 ؾٓؾ افوٛ حلؿ أـؾ ظٚؾٝ ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ٍٕس ؾٚٔنش تًٚؾف ٍٕز ؾٖجد ؿقمل

ًٚ؟ يهٌح م  ـٚن وافًالم افهالة ظِٔف أنف ذفؽ مـ افًُس وظذ ٓ،: اجلقاب حرا

 افًًؾ اشؿ يًّع أن يُره مـ مْٓؿ أظرف وأنٚ افْٚس بًض ـٚن ؾ٘ذا افًًؾ، حيٛ

 ادِقخٜٔ يًّك أخي ٌٕٚت افًقريٜ بالدٕٚ يف يٖـِف، وأن يِحًف أن ظـ ؾوالً 

 مـ ٓ، وبًوٓـ ضٌخٓٚ حيًـ افًْٚء بًض ادِقخٜٔ هذه هْٚ؟ ظْدـؿ مًروف

 ـام ُتد تهٌح ضٌخٓٚ حيًـ مل افتل افىٌخٜ هذه مـ بًوًٚ  أخذت إذا افثٚين افْقع هذا

ًٚ، ـٚن فق  هذا يًّع أن يُره شقريٚ يف ظْدٕٚ افْٚس فًٌض ادثؾ ييب هذا فًٚب

 وٕٚس ظْٓؿ، بًٔداً  فًٔرض آشؿ هذا يًًّقه أن مًف افْٚس ويتْدر آشؿ

 صٖهنؿ، هذا افًًؾ يف بًوٓؿ جٔدًا، وضٌٔخًٚ  ضًٚمًٚ  وجيدوٕف يٖـِقٕف آخرون

 هذه ٓ، افًْٜ؟ خٚفػ افًًؾ حيٛ ٓ افذي هذا َٕقل هؾ آخره، إػ وادِقخٜٔ

 حيٛ مل ومـ مٌٚح ؾٓق افًًؾ أحٛ مـ اإلشالمٜٔ، بٚفؼيًٜ تتًِؼ ٓ جٌِٜٔ أمقر

ًٚ  ترك ؾام  .مًتحٌ
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 وـٚن ؿّٔهف أزرار يٍؽ ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص ؾٚفرشقل إفًٌٜ، بًٌض يتًِؼ ؾٔام ـذفؽ

 تًس ؿد وافتل ادًروؾٜ إحذيٜ بًض افٔقم افالبس فٌس ؾ٘ذا ؿٌٚٓن هلام ًٕالن فف

 افٌِٚس هذا ٕن افًْٜ: خٚفػ هذا: َٕقل مٚ شريـ، هْٚك وفٔس ـِف افَدم مَدمٜ

 .بٚفًٚدة يتًِؼ

 يٌِغ حتك صًره يريب ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ـٚن ادًٖخٜ، يف أدق هق مٚ هْٚك بؾ

 وهذا ؽدائر أربع وفف مُٜ ودخؾ ادٌُْغ رؤوس ؾ٘ػ ضٚل ؾ٘ن إذٕغ صحّتل

 أو ظٌٚدة،: يًْل مًتحٌٜ شْٜ افنًر إضٚفٜ بٖن ؾَٔف يَقل ؾال مًِؿ صحٔح يف ثٚبٝ

 افٌْل ظـ صح ؿد بؾ هْٚك، ـالمْٚ وفٔس ضًًٌٚ  احلٟ يف إٓ ظٌٚدة هق افنًر حِؼ أن

 ـسـف ـِف حَِف: ؾ٘ذاً ش ـِف اترـقه أو ـِف احَِقه: »وؿٚل افَزع ظـ هنك أنف ملسو هيلع هللا ىلص

 بٖؾوؾ وئّْف صًره يريب بٚفذي ؾام هذا، ؾًؾ صٚء وإن هذا ؾًؾ صٚء إن شقاء ـِف

 افىرؾغ، يًتقي.. مٌٚحًٚ  أمراً  ؾًؾ ـالمهٚ.. شقاء ـالمهٚ ويرمٔف حيَِف افذي مـ

 مـ هذه ٕن مٌٍٚل: ؾٓق ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل يتٌع أنف ذفؽ يف وادظك مثالً  صًره حِؼ ؾّـ

 أن وادظك صًره ربك مـ ُتٚمًٚ  افًُس وظذ افًٌٚدة، شْـ مـ وفًٔٝ افًٚدة شْـ

 أو ـِف احَِقه: »ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن فف: فٔس مٚ ادظك ـٕٚول ؾٓق أؾوؾ هذا

 ش.ـِف اترـقه

 ٓ ظٚدة وهذه وؽدائر وٍٚئر مْف وجًؾ افًٚدة بحُؿ صًره ربك مـ ـذفؽ

 مـ واختذ صًره ربك ؾّـ ؽرهٚ، ويف شقريٚ يف افٌقادي بًض يف مقجقدة تزال

 شقاء ـالمهٚ ؽدائر مْف يتخذ ومل صًره شدل افذي مـ أجوًٚ  يُقن مٚ ؽدائر إربع

 مل مٚ بٚفًٚدة ؿهد إذا ؾٔام افذم يٖيت إٕام يذم، وٓ ظِٔٓٚ حيّد ٓ بًٚدة يٖتقن وـالمهٚ

 ..ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل يَهده

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظٚدات مـ ظٚدة ادًِؿ ظرف إذا أنف وهق: افقاجٛ افتٌْٔف يٖيت هْٚ

ًٚ  أو شًٌِٚ  إمٚ ؾٔٓٚ يٌٚل أن فف ؾِٔس  ظِٔف افرشقل أن دام مٚ ؾًِف يًتحٛ: ؾَٔقل إجيٚب

 مٌٍٚل، مْٓام ـؾ ؾًِف، افرشقل ـٚن وإن ؾًِف جيقز وٓ يًتحٛ ٓ أو ؾًِف، افًالم
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 آشتحٌٚب ؿهد مٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن جٜٓ مـ يٖيت آشتحٌٚب يدظل دـ بٚفًٌْٜ ادٌٚٓة

 مٚ وحيرم يَقل افًٍؾ جيقز ٓ: يَقل وافذي وتًٚػ، تٌٚرك اهلل إػ افتَرب ؿهد وٓ

 بٕٚمقر يتًِؼ ؾٔام وهذا دفٔؾ هْٚك يُقن أن إٓ بداهٜ جيقز ٓ وهذا افرشقل ؾًِف

 جيقز ؾال افًْٚء مـ أربع مـ بٖـثر تزوج ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ـّثؾ جداً  ٕٚدر أمر افًٚديٚت

 فُـ افًالم، ظِٔف افرشقل خهقصٔٚت مـ ٕهنٚ ؾًِف: جيقز هذا يَقل أن فًِِّؿ

 مـ هْٚك حٚ افرابًٜ أو افثٚفثٜ أو افثٕٜٚٔ تزوج وأن يثْل أن إؾوؾ أن: يَقل أن يُّـ

 ظِٔف ذفؽ وظِؾ افقدود افقفقد يتزوج أن ادًِؿ حض ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ظذ تْص أدفٜ

 ش.افَٔٚمٜ يقم إمؿ بُؿ مٌٚهٍ  ؾ٘ين افقفقد افقدود تزوجقا : »بَقفف افًالم

 :ؿًامن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أؾًٚل أن: افنٚهد

 .ؿربك ؾٓل اهلل إػ افتَرب بف ؿهد ؿًؿ

 هبذا اهلل إػ وافتَرب ؿربٜ، فًٔٝ ؾٓل اجلٌِٜ أو افًٚدة بحُؿ ؾًِف وؿًؿ

 .افديـ يف بدظٜ يُقن افْقع

 وٓ افًاممٜ اختٚذ ظذ احلض يف يٌٚفٌقن افًربٜٔ افٌالد بًض يف ٕٚس هْٚك: مثالً 

 بًض يف يًّك افذي إبٔض افثقب تُقير ظـ ظٌٚرة هل افتل افسـٜٔ افًاممٜ شٔام

 هذه وافٌسة بًٌٚدة، وفٔس ظٚدة ؾٓذا افًَِْقة ظذ ظديدة ـقرات بٚفنٚش افٌالد

 افرأس تًؿ ٕهنٚ افًاممٜ: هل افًربٜٔ افٌِٜ حٔٞ مـ افٌالد هذه يف تًتًِّقهنٚ افتل

 افًاممٜ رأشف ظذ يوع افرجؾ ـٚن ؾًقاء بًٌٚدة وفًٔٝ ظٚدة وهذه افرأس وتٌىل

 ظاممٜ دون افًَِْقة ووع أو افًَِْقة ظذ ٚووًٓ أو ؿًِْقة حتتٓٚ فٔس مٌٚذة

 إخرى، وافهقرة افهقرة وهذه افهقرة هذه بغ ؾرق ٓ افًٚديٚت مـ ذفؽ ـؾ

 ظذ افًاممٜ وافثٚفثٜ تًٍِقٕف، مٚ وافثٕٜٚٔ واحدة، هذه صقر، ثالث هْٚك: يًـ

 مٚ هق ادًتحٛ ـذا، ادًتحٛ أن إصٔٚء هذه مـ رء يف يَٚل ٓ مٌٚذةً  افرأس

 .أحٕٔٚٚ افرأس حٚه يّق وؿد وافَر احلر يف اإلًٕٚن هذا يف يهِح

 وفٔس منظًٚ  بٔتف مـ يقم ذات خرج أنف مًِؿ صحٔح يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ صح وؿد
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 مـ ؾُٔقن افًٌٚديٚت ؿًؿ يف وفٔس افًٚديٚت دائرة يف تدخؾ ـِٓٚ ؾٓذه رء، رأشف ظذ

 يُقن أن جيٛ وهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إفٔف يتَرب مل بام اهلل إػ ٕتَرب أن افديـ يف افٌِق

 احلديٞ ـّثؾ افًِامء بًض يَقفف افذي افٌِق هذا مثؾ يف َٕع مٚ حتك ذـر ظذ مْٚ

 ش.ظاممٜ بٌر صالة شًٌغ تٍوؾ بًاممٜ صالة: »افؤًػ

 افٍُٚر ظٚدة ظِٔٓؿ ؽِٛ ؿد مثالً  ـًقريٚ افٌالد بًض يف افٌِق هذا آثٚر ومـ

 وصذ ادًجد دخؾ ؾ٘ذا رء، رؤوشٓؿ ظذ فٔس حناً  افىرؿٚت يف يّنقا  أن

 بىَقس يُقن مٚ أصٌف: يًْل هذه رأشف، ظذ وأخذه جٌٔف مـ مْديالً  أخرج

 ؾٚدًِؿ زظّقا، هبؿ خٚصٜ بٖزيٚء دخِقهٚ افًُْٜٔ دخِقا  إذا ٕهنؿ افْهٚرى:

 أجؾ مـ ثقب فف وفٔس هبٚ خيرج وأن هبٚ يتزيـ أن يٌٌْل افتل افثٔٚب ٍٕس يف يهع

 صٍقف يف ظِّٓٚ تًّؾ إحٚديٞ فُـ افهالة، خٚرج أجؾ مـ وثقب افهالة

 وفًٔٝ ظٚدة ؾٚفًاممٜ افًْٜ، يف أصؾ هلٚ فٔس بٖظامل بٚإلتٔٚن إفٔٓؿ وتقحل افْٚس

 ٓ وتٚرةً  يتًّؿ افًالم ظِٔف افرشقل ٕن دوهنٚ: صذ أو هبٚ صذ شقاء ظٌٚدة

 .هذا فٌٚس يتًّؿ،

 جًده مهِحٜ أن رأى مـ افنًر، ب٘ضٚفٜ اهلل إػ افتَرب يٌٌْل ؾال ذفؽ وظذ

 ذفؽ، ؾِف وافَر احلر ذ رأشف[ ؾَٔل] صًره ظذ حيٚؾظ أن ؾٔف ئًش افذي وإؿِّٔف

 بف يَتدي حتك افًٌٚدات أمقر مـ هذا ؾِٔس ملسو هيلع هللا ىلص بٚفٌْل اؿتداءً  ذفؽ يًٍؾ أن أمٚ

 .ادٗمْغ تٍْع وافذـرى ذـرى هذه وافًالم، افهالة ظِٔف

 ..ؽدائر أربع وصًره مُٜ دخؾ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن حديٞ ذـرت :مداخِٜ

 .ؽدائر أربع وفف :افنٔخ

 .ـتٚب أي يف احلديٞ هذا أجـ :مداخِٜ

 .مًِؿ صحٔح يف :افنٔخ

 (00:47:19/ب01: افْقر رحِٜ)





 الزٓي٘ كتاب
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 البٗقت دم الٌٗقر تربٗة حْؿ

  افٌٔقت؟ يف افىٔقر تربٜٔ حُؿ مٚ :ادَِل

ٜ مثؾ :افنٔخ ، يف ادقار ترٔب ًْل ظع؟ ظرؾٝ افزراٛي  .فْٚ اهلل خِؼ ـِف هذا ي

 .وـذا احلريٜ حيٛ أنف افىر ظـ مًروف اهلل شٌحٚن يًْل :مداخِٜ

 .افزيٜ يىِع بٔحٛ مٚ وافٌْؿ :ادَِل

 صٚحٌٓؿ ؾٔٓؿ حبٔن افٌْؿ أن أؿهد ٓ صح، صح، بٔىِع، هق :مداخِٜ

 ..افىر بس بٔىًِٓؿ

 يف يٍهؾ أنف مْف افقاحد بٔوىر إحٔٚن مـ ـثر يف حٚل ـؾ ظذ :افنٔخ

ًٚ  ادقوقع  افٌْر، ؾًؾ مٚ ظّر أبٚ يٚ: احلُؿ فُـ. ادتًٍِػ افًٚئؾ مع جتٚوب

 احلديٞ؟ هذا شًّٝ

 .شًّٝ :مداخِٜ

 .اجلقاب هْٚ آه، :افنٔخ

 ( 00 : 42: 20/   196/  وافْقر اهلدى)

 إقِاص دم ووضَٖا الزيٕة ضٗقر تربٗة حْؿ وا

 .إؿٍٚص يف وووًٓٚ افزيْٜ ضٔقر تربٜٔ حُؿ مٚ :مداخِٜ

 بٖهؾ افًْٚيٜ ظـ صٚحٌف يِٓل ٓ أن: بؼط مٌٚح أنف ذفؽ يف إصؾ :افنٔخ

 .اجلديد بٚفؤػ يًتْل ـام بٔتف

 (..: 60 : 11/   400/   وافْقر اهلدى)
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 الٕٗٔك؟ لٓجٖة يْقن الىَر فرق أن عذ دلٗؾ ورد هؾ

 افّْٔك؟ فِجٜٓ يُقن افنًر ؾرق أن ظذ دفٔؾ ورد هؾ :افًٗال

 فًٔٝ افًٚدات، أمقر مـ هذه ٕن مٚ: ٕمرٍ  وهذا ،رء هْٚك فٔس. ٓ :افنٔخ

 فِْٚس ؾٔسـٓٚ بٌٔٚهنٚ، جٚء مٚ ٕنف فًِٚدات، ٕيامً  يوع ٓ ؾٚفؼع بٚفًٌٚدات، تتًِؼ

راً   .أحرا

 (00 : 12: 12/ 219/ وافْقر اهلدى) 

 واجب الىٗب تُٗر هؾ

  فِقجقب؟ يًْل هق هؾ افنٔٛ تٌٔر أو تٌديؾ هؾ :مداخِٜ

 .فِقجقب :افنٔخ

 فالشتحٌٚب؟ أم :مداخِٜ

 .فِقجقب :افنٔخ

 .فِقجقب :مداخِٜ

 افقاجٛ هبذا يَقم أن يٌٌْل افذي أن ذفؽ مًْك فٔس فُـ. ًٕؿ أي :افنٔخ

 وإٕام[ ثٕٜٚٔ يهٌغ] صقيٜ افهٌٌٜ ذهٛ يًْل صٚؾٓٚ ـِام يًْل حلٔتف، بدأب دأبف حيط

 شؾخٚفٍقهؿ صًقرهؿ فٔهٌٌقن وافْهٚرى افٔٓقد إن»: افًالم ظِٔف ؿٚل ـام هق

 .وراءهٚ بٚفدأب وفٔس افًِّٜٔ هذه بتُرار تتحَؼ ؾٚدخٚفٍٜ

 ( 00 : 12: 41/   147/  وافْقر اهلدى)

 واجب؟ الىٗب تُٗر هؾ

مر شافًقاد وجٌْقه افنٛٔ هذا ؽروا»: افًالم ظِٔف ؿقفف :مداخِٜ ب هذا ٕا  فالشتحٌٚ
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 افقجقب؟ أو

قجقب :افنٔخ  .ِف

 وجقب؟ :مداخِٜ

ؿ :افنٔخ قجقب ًٕ  .ِف

مر :مداخِٜ  .افقجقب ٕا

ؿ :افنٔخ ؿ، ًٕ مر ًٕ  .افقجقب ٕا

قن ٓ افًِؿ أهؾ مـ ـثر أرى أٚن ضٛٔ :مداخِٜ ك أن أطـ ؾُْٝ حلٚهؿ، يهٌٌ  هْٚ

ب إػ افقجقب مـ صٚرف شتحٌٚ  .ٓا

 .افًِؿ أهؾ ترى مٚ أنٝ ٓ، :افنٔخ

 .هٚه :مداخِٜ

 .ٓزمتٓؿ هؾ :افنٔخ

هد أٝن صحٔح. ٓ :مداخِٜ ض إذا َت د افنًر أب ًْل ؾسة ًب د ي  .افهٌغ ًب

َٓ  :افنٔخ  .هنٚراً  فٔالً  افًِؿ أهؾ مـ ٓزمٝ مـ و

ًْٔل رأٝج أٚن بس صٔخ ٚيٓ . ٓ :مداخِٜ  .ؾَط ب

ًْٔؽ أٝن إيف :افنٔخ ْؽ ترى، ب  .ظؼة ترى وٓ مرة ترى ُف

 .صح: مداخِٜ

ٔدك، مٚ ـالم هذا ـؾ ادٓؿ :افنٔخ مر ٍي ٔد ٕا  .افقجقب ٍي

 (00 : 12: 62/ 126/ وافْقر اهلدى) 
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 دابالسق اخلًاب عـ الٕٖل ثبقت

ل ثٌٝ [:اإلمٚم ؿٚل] قاد اخلوٚب ظـ افْٓ ًف  .حدٞي مٚ ؽر يف ٚب

 (.611/ 5) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 وٌٓؼ بالسقاد اخلًاب عـ الٕٖل

 افقجف ٌٕض ؾِام جديدًا، افقجف ـٚن إذا بٚفًقاد ٕخوٛ ـْٚ: افزهري ؿٚل»

 ص افٍتح، يف ؿٚل ـامش اخلوٚب ـتٚب» يف ظٚصؿ أيب ابـ رواه ترـْٚه، وإشْٚن

 [.90] 94 ص× 80

 إمر أن ظذ بف اشتنٓد[ وادٗفػ] أصاًل، ؾٔف حجٜ ؾال مَىقع، هذا :قٓت

 رأشف افنٔٛ ظؿ افذي افٌُر بٚفنٔخ خٚصش افًقاد وجٌْقه: »افًٚبؼ احلديٞ يف

 إذا ظِٔف إثؿ ؾال وشْف ؿحٚؾٜ أيب حٚل مثؾ يف يُـ مل مـ وأمٚ: »ظٌَف ؾَٚل وحلٔتف،

 .ؾذـره....ش افزهري ؿٚل هذا ويف بٚفًقاد، صٌغ

 افتٍهٔؾ ظذ ؾٔف دٓفٜ ٓ ؾٕ٘ف ذـرٕٚ، حٚ بف فالحتجٚج يهِح ٓ ـقٕف مع وهذا

 ؾٕ٘ف افنٚئٛ، ظذ افًقاد حتريؿ يرى ـٚن افزهري وأن ادٗفػ، إفٔف ذهٛ افذي

 مل افزهري أن افيٚهر بؾ افتحريؿ، ظذ يدل ٓ وذاك وترك، ؾًؾ ظـ مْف خز جمرد

 افقجف ـٚن إذا خيوٛ بذوؿف إمر يٖخذ ؾُٚن أصاًل، بٚفتحريؿ حديٞ ظْده يُـ

 وـٚن: »ؿٚل -افزهري أصحٚب مـ وهق– مًّراً  أن ظذ ذفؽ، بًد ويسـف جديداً 

 امحد اإلمٚم أخرجف يٍهؾ، ومل خيص ومل ؾٖضِؼ ،شبٚفًقاد خيوٛ افزهري

 افزهري إػ ظٚصؿ أيب ابـ إشْٚد ـٚن إذا أدري ؾال ظْف، صحٔح ب٘شْٚدش 2/109»

 .ٓ؟ أم صحٔحًٚ  بذفؽ

 واحلديٞ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل بًد ؿقفف أو أحد ؾًؾ يف حجٜ ؾال حٚل ـؾ وظذ

: ؿقفف ٕن ادذـقر: افتٍهٔؾ إػ ذهٛ ممـ وؽره افزهري ظذ حجٜ ادتَدم
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 أدل مهٚ آخران حديثٚن وهْٚك شٔام ٓ افتٍهٔؾ ذاك مْف يتٌٚدر ٓش افًقاد وجٌْقه»

 :هذا مـ افًّقم ظذ

 ؿقم يُقن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل ظْف اهلل ريض ظٌٚس ابـ ظـ :إول

د افزمٚن آخر يف خيوٌقن  ش.اجلْٜ رائحٜ يرحيقن ٓ احلامم، ـحقاصؾ بٚفًقا

-211 قش »ادختٚرة» يف ادَدد وافؤٚء وأمحد وافًْٚئل، داود  أبق أخرجف

 .افنٔخغ ذط ظذ صحٔح ب٘شْٚد أن فذـرهؿ جمٚل ٓ ممـ ـثر وؽرهؿش 216

 يقم وجٓف اهلل شقد بٚفًقاد خوٛ مـ: »مرؾقظًٚ  افدرداء أيب ظـ :الثاين

 ش.افَٔٚمٜ

 يف ادَدد افٌْل ظٌد احلٚؾظ وظْفش افٌُر ادًجؿ» يف افىزاين أخرجف

 ؿٚل ـام فغ ب٘شْٚدش 419/2قش »افُٚمؾ» يف ظدي وابـش 482/2 قش »افًْـ»

هش 40/100» احلٚؾظ ش 2/299» حٚتؿ أيب ابـ وؿٚل ظٚصؿ، أيب وابـ افىزاين وظزا

 ش.مقوقع حديٞ: »أبٔف ظـ

 حديثف يف اإلمخّٔل احلًـ أبق أخرجف جدًا، واه وفُْف ثٚفٞ، حديٞ وثّٜ

 ظٌد ظـ جمٚهد، ظـ حٚرث أيب بـ رجٚء ظـ ؿٔس بـ ظّر ضريؼ مـش 2/44/4»

 (4)افًقاد يٌرون أمتل مـ رجٚل افزمٚن آخر يف يُقن: »بٍِظ مرؾقظًٚ  ظّر بـ اهلل

 ش.افَٔٚمٜ يقم إفٔٓؿ اهلل يْير ٓ

 يف ـام مسوك وهقش شْدل»بـ ادًروف جًٍر أبق هق هذا، ؿٔس بـ وظّر

 ش.افتَريٛ»

 ؿقي ؽر ؾٕ٘ف بف، يتٍرد مل ـٚن وإن افًٚبؼ، افتٍهٔؾ مـ ادهْػ إفٔف ذهٛ ومٚ

 .افهحٔحغ يف ظٌٚس وابـ ؿحٚؾٜ أيب حديثل فيٚهر دخٚفٍتف افدفٔؾ حٔٞ مـ

 ،ًًٚ مًتٌن رأشف صٔٛ صٚر مـ حؼ يف بٖنف ظٚصؿ أيب ابـ مْٓٚ إول تٖول وؿد
                                                           

 .شبٚفًقاد»: افهقاب وفًؾ ٕٚس، افنٔخ مـ ظْدٕٚ افذي إصؾ يف ـذا   (4)
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 ظذ ؾٔف دٓفٜ ٓ بٖنف أخر احلديٞ ظـ وأجٚب! أحد ـؾ حؼ يف ذفؽ يىرد وٓ

 يف ظْف احلٚؾظ حُٚه صٍتٓؿ، هذه ؿقم ظـ اإلخٌٚر ؾٔف بؾ بٚفًقاد، اخلوٚب ـراهٜ

 ش.احلديثغ شٔٚق يف يتٌٚدر مٚ خالف ؿٚفف ومٚ: »بَقفف تًٌَف ثؿش 40/100» افٍتخ

 (72-70ص(  )واحلرام احلالل أحٚديٞ ختريٟ يف ادرام ؽٚيٜ)

 الٕساء ضٗب اشتخدام عـ الرجال هنل

ـْ  َذ  َظ ًْ ـِ  َي َٜ  ْب َٔ َْٚ: َؿَٚل  ُأَم ٕٜ ملسو هيلع هللا ىلص افٌَِِْل  ِظْْدَ  ـُ يِب   َرُجٌؾ  َجٚءَ  إِذْ  بٚجلًرا ْٔفِ  َأْظَرا َِ  َظ

 ٌٜ ٌَ ٌخ  َوُهقَ  ُج ِّ ُِقِق  ُمَتَو َٚل  بِٚخْلَ ََ   َرُشقَل  َيٚ: َؾ
ِ
ُٝ  إيِِن  اّلَل َرةِ  َأْحَرْم ّْ ًُ . َظَعَ  َوَهِذهِ  بِْٚف

َٚل  ََ ُٛ  َأَمٚ: »َؾ ِْفُ  بَِؽ  اَفِذي افِىٔ ًِ ٍت  َثاَلَث  َؾْٚؽ ُٜ  َوَأَمٚ َمَرا ٌَ ٚ اجْلُ َٓ ِزْظ ْٕ  يِف  اْصَْعْ  ُثؿَ  َؾٚ

َرتَِؽ  ّْ اَم  ُظ  شَحِجَؽ  يِف  َتْهَْعُ  ـَ

ين ؿٚل ٕفٌٚ ىخ افرجؾ أي: ادتوّخ ذح يف ا خلِقق، ادِت  مـ مرـٛ ضٛٔ وهق ٚب

، أنقاع مـ وؽره افزظٍران ِٛ افىٛٔ ام وافهٍرة، احلّرة ظِٔف وٌي  مـ ٕنف ظْف هنك وٕإ

 طٓر مٚ افًْٚء وضٛٔ فقٕف، وخٍل رحيف طٓر مٚ افرجٚل ضٛٔ»: ملسو هيلع هللا ىلص ؿد وؿٚل افًْٚء، ضٛٔ

 .شرحيف وخٍل فقٕف

 (4/411ادهٚبٔح منُٚة)

 قرآ٘ٗة بآيات الديْقرات تزيني حْؿ

ْٕٚ أن ذـرت :افًٗال ٕٜٔ بآجٚت افديُقرات هبذه ينتٌِقن أوروبٚ يف أخقا  ؿرآ

ْٕٚ مـ ـثر يقجد وـذفؽ  ومٚ هبٚ بٚدتٚجرة احلُؿ ؾام بٔقهتؿ، يف ينتٌِقهنٚ إخقا

ْٕٚ حُؿ  يًَِقهنٚ؟ افذيـ إخقا

ِٔؼ هذا :افنٔخ قهنٚ افذـي أمٚ..و مؼوع، ؽر افًت ؿ يهًْ ِّقن ٓ ٓؾ  مؼوظًٚ، ظّالً  ًي

رآن ٕن ام اجلدر فتزيغ ٕزل مٚ اَف ّر وٕإ َِقب فًت ًْٜ وادقظيٜ احلُّٜ مـ ؾٔف بام اف  .احل

  (00 : 14 : 10/ 194/وافْقر اهلدى)
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 (1)ادَٓؿ بَٗد آحتِال حْؿ

 وهؾ اددارس، يف تَٚم افذي ادًِؿ ظٔد احتٍٚل حوقر جيقز هؾ :مداخِٜ

 اددرشٜ؟ هلٚ هتدي افتل اهلديٜ ؿٌقل فِّدرشٜ جيقز

 وٓ افٍُٚر فْيؿ تَِٔدٕٚ مـ ٕٚبًٜ منُِٜ هل ادنُِٜ هذه أن :اجلقاب :افنٔخ

 ٓ جيقز ٓ أنف ؾًتًًّقن وإٓ افدراشٜٔ ادْٚهٟ بتٌٔر إٓ مثِٓٚ ظذ افَوٚء يُّـ

 ادْٓٚج، فًٍٚد ؾٔٓٚ افقؿقع ظذ مرؽّقن ؾْحـ جيقز ٓ مع فُـ جيقز، ٓ جيقز

ٚ تًِّقن فًُِؿ ًً  ظٔد شْقيٚن ظٔدان: ثالثٜ شقى أظٔٚد اإلشالم يف يقجد ٓ أنف مجٔ

 هذه، إٓ أظٔٚد ثّٜ فٔس اجلًّٜ، يقم وهق أشٌقظل وظٔد إوحك، وظٔد افٍىر

 ضقيِٜ شْغ مْذ ادًِّغ ظذ ضرأ  واحد ظٔد مـ ٕنُقا  ٕزال وٓ ٕنُق ـْٚ فَد

ًٓ  هذا إن: َٕقل وـْٚ افٌْقي، ادقفد ظٔد وهق أٓ ؿرون، مْذ  يف هلٚ أصؾ ٓ بدظٜ أو

ًٔٚ افًْٜ، .. ؿٚئِٓؿ ؾَٔقل فِْهٚرى افَدامك ادًِّغ تَِٔد مـ ٕٚبع أجًوٚ هق وثٕٚ

 ٕحتٍؾ ٓ ؾُٔػ ٌٕٔٓؿ بّٔالد حيتٍِقن افْهٚرى! أخل يٚ: هٗٓء ادٌتدظٜ ؿٚئؾ

 !ظِٔف؟ وشالمف اهلل صِقات ٌْٕٔٚ بّٔالد ٕحـ

 أن افُالم هذا ؾًّْك ديْٓؿ، ظـ جًدا ظٍْٜٔ ؽٍِٜ ادًِّقن ؽٍؾ فَد

 احلديٞ يف وتَِٔدهؿ اتٌٚظٓؿ ظـ حذرٕٚ مٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل وـٖن فْٚ، ؿدوة افْهٚرى

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل اخلدري شًٔد أيب روايٜ مـ مثاًل  افٌخٚري يف افذي

 وٛ جحر دخِقا  فق حتك بذراع وذرًظٚ بنز، صًزا  ؿٌُِؿ ـٚن مـ شْـ فتتًٌـ»

 ظِٔف ؾٓق!ش افْٚس؟ ؾّـ: ؿٚل وافْهٚرى، افٔٓقد! اهلل رشقل يٚ: ؿٚفقا  فدخِتّقه،

 وجؾ ظز اهلل شٌٔؾ ظـ إحرؾقا  ٕهنؿ افٍُٚر: هٗٓء َِٕد أن مـ حيذرٕٚ افًالم

 ًٓ ًٔٚ وإنجٔؾ، فِتقراة.. فُِتٚب بتحريٍٓؿ أو  وبٌْْٔٚ بٚإلشالم ـٍرهؿ بًٌٛ: وثٕٚ

                                                           

 .ادْٟٓ جٚمع يف إظٔٚد مًٚئؾ تْير  (4)
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 .إديٚن شٚئر وبُتٚبف بف اهلل ًٕخ افذي وافًالم افهالة ظِٔف

 يف جٚء فَد: افْٚس بًض جيِٓف ربام بقء أذـر أن ادْٚشٌٜ هبذه بٖس وٓ

 إػ رجؾ جٚء: ؿٚل ظْف اهلل ريض إنهٚري ؿتٚدة أيب حديٞ مـ مًِؿ صحٔح

بف ـٚن آثْغ، يقم صقم يف تَقل مٚ! اهلل رشقل يٚ: ؾَٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل  ضريَٜ ظذ جقا

 فف ؿٚل وإٕام ذفؽ، وٕحق ؾٚوؾ أمر هذا.. مًتحٛ هذا: فف ؿٚل مٚ حُٔؿ، أشِقب

 هذا مًْك مٚش ؾٔف افقحل ظع وأنزل ؾٔف وفدت يقم ذاك: »ؿٚل ذفؽ، مـ أبِغ هق مٚ

 أنًؿ مٚ ظذ وجؾ ظز هلل صًُرا  آثْغ يقم تهقمقا  أن ظُِٔؿ: يَقل ـٖنف اجلقاب؟

 تهقمقا  بٖن ذفؽ ظذ اهلل تنُروا أن يٌٌْل ؾٔف، وبًثتل ؾٔف وٓديت مـ ظُِٔؿ بف

 .ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ؾٔف وبًٞ ،ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ؾٔف وفد ؾؤؾ يقم ٕنف افٔقم: هذا

 أنًؿ ًّٕٜ ظذ وجؾ ظز اهلل ينُروا أن افُتٚب أهؾ مـ ؿٌِْٚ إمؿ شْـ ومـ

 اهلل ريض ظٚئنٜ حديٞ مـ افهحٔحغ يف جٚء ؾَد ظِٔٓؿ، هبٚ وتًٚػ تٌٚرك اهلل

 ظٚصقراء، يقم يهقمقن افٔٓقد وجد مٓٚجًرا  ادديْٜ جٚء حٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ظْٓٚ

 وجْده، ؾرظقن مـ وؿقمف مقشك ؾٔف اهلل ٕجٚ يقم هذا: ؾَٚفقا  افًٌٛ، ظـ ؾًٖخٓؿ

 ؾ٘ذاش بهٔٚمف وأمر ؾهٚمف، مُْؿ بّقشك أحؼ ٕحـ: »وافًالم افهالة ظِٔف ؾَٚل

ًٓ  ـٚن  ظِٔف مقشك ٌٕٔٓؿ ذفؽ ظذ وأؿرهؿ هلل صًُرا  ظٚصقراء يقم صٚمقا  افٔٓقد أو

 أحؼ ٕحـ: »هلؿ وؿٚل إنٌٔٚء خٚتؿ ٌْٕٔٚ مـ اإلؿرار جٚء ثؿ وافًالم، افهالة

 ٓ افتل افًّْٜ هبذه[ ٕنُر أن] ظِْٔٚ إًذا ؾْحـ بهٔٚمف، وأمر ؾهٚمفش مُْؿ بّقشك

 .اثْغ يقم ـؾ ٕهقم أن اإلشالم إٓ بًدهٚ ًّٕٜ

 ظذ يقمغ يتٚبًقن يزافقن ٓ هلل واحلّد ادًِّغ مـ ـثًرا  أن ًِٕؿ ٕحـ

 افًٍِٜٔ إحٚديٞ ؾٔف جٚءت ممٚ هذا اخلّٔس، ويقم آثْغ يقم إشٌقع، يف إؿؾ

 ؾٔف يؼع ٕنف آثْغ: يقم يهقمقن هٗٓء افهٚئّغ مـ ـثًرا  وفُـ وافَقفٜٔ،

 حض أنف ًٍٕف يف يًتحي وهق آثْغ يقم يهقم مـ افَِٔؾ مـ أؿؾ فُـ افهٔٚم

 جًدا ؿِٔؾ ادًْك هذا افٔقم، هذا يف وبًثف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل وأوفد خِؼ أن فربف ـنُر ظِٔف

 ٓ افذيـ ظـ َٕقل ؾامذا صقمف، يقم يف ًٍٕف يف يًتحيه مـ افهٚئّغ هٗٓء مـ
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 هبذه ادًِؾ افؼظل احلُؿ هذا يًتحيوا أن ظـ يُقٕقن مٚ أبًد هؿ يهقمقٕف؟

 .بٚفهٔٚم اهلل صُر تًتقجٛ افتل افًِٜ

 هق افذي اشتٌدفقا  بٚفذي أدٕك هق افذي اشتٌدفقا  فَد ادًِّغ؟ أصٚب ؾامذا

 افٌْقي ادقفد بًٔد يًّقٕف بام حيتٍِقن افذيـ ظٚمٜ جتد ؾٕ٘ؽ خر، هق بٚفذي أدٕك

 بؿ: هلؿ ؿٔؾ إذا آثْغ، يقم يهقمقن ٓ هٗٓء أـثر آثْغ يقم يهقمقن ٓ

 ظِٔف فِرشقل وذـرى افًالم ظِٔف فِرشقل تًئاًم  ٕحتٍؾ ٕحـ: يَقفقن حتتٍِقن؟

 آحتٍٚل هذا مـ فُؿ خر هق مٚ اهلل بٖمر فُؿ ذع ؿد افرشقل فُـ افًالم،

ًٓ  هق افذي ًٔٚ اإلشالم، يف فف أصؾ ٓ ُمدث أو  بٚفْهٚرى بٚفٍُٚر تنٌف هق: وثٕٚ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ٌْٕٔٚ بّقفد ٕحتٍؾ أن أوػ ؾْحـ ظًٔك بّقفد حيتٍِقن

 ورشقفُؿ مرة، افًٚم يف ادؼوع ؽر آحتٍٚل هذا حتتٍِقن أنتؿ :وأخًرا  وثٚفًثٚ

 !تًِّقن ـْتؿ فق أظيؿ آحتٍٚفغ ؾٖي أشٌقع، ـؾ يف حتتٍِقا  أن فُؿ شـ

 وظٔد ادًِؿ ظٔد إظٔٚد، هذه أـثر ومٚ إظٔٚد مـ بًٔد ٕحتٍؾ أن جيقز ٓ: إًذا

 ٕن أظًٔٚدا: ؾًاًل  ـٕٚٝ وفٔتٓٚ أظًٔٚدا ـِٓٚ إجٚم ؾٖصٌحٝ افنجرة، وظٔد إم

 افٔقم افْٚس فُـ وحٌقر، وهور بٍرح ؾٔٓٚ ئًنقن افْٚس أن إظٔٚد ضًٌٜٔ

 هبٚ، حيتٍِقن افتل إظٔٚد ـثرت ذفؽ مع واحلٔٚة، افًٔش مـ وْؽ يف ئًدون

َٓ  ِهَل  إِنْ : ﴿وجؾ ظز اهلل ؿقل ظِٔٓٚ يهدق افقاؿع يف وهل قَهٚ َأْشاَمءٌ  إِ ُّ ُْٔت َّ  َأنْتُؿْ  َش

ؿْ  ـُ ـْ  هِبَٚ اّلَلُ  َأنَزَل  َمٚ َوآَبُٚؤ َِْىٚنٍ  ِم  .[21:افْجؿ﴾ ]ُش

: ؾً٘ذا افثالثٜ، إظٔٚد تِؽ إٓ اإلشالم يف أظٔٚد ٓ أنف ذـرٕٚ ـام إمر ـٚن ؾ٘ذا

 .اإلشالم ديـ يف تؼع ٓ إخرى إظٔٚد يف احتٍٚل ـُؾ ادًِؿ بًٔد آحتٍٚل

  .صٔخ يٚ واهلديٜ :مداخِٜ

 .ؾٚشد ؾٓق ؾٚشد ظذ بْل ؾام ؾٚشد، إصؾ فألصؾ، تٚبًٜ اهلديٜ :افنٔخ

 (00:15:20/ 9 – اإلمٚرات وؾتٚوى أشئِٜ)





 احملتْٓات فَسس
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 6 ------------------------------------------- وأحُٚمٓٚ افِحٜٔ ـتٚب

 7 ------------------------------------------------ افِحٜٔ حدود

 7 ----------------------------------افِحٜٔ؟ مـ يُقن اخلد ظذ ٌٕٝ مٚ هؾ

 7 ----------------------------------------- افِحٜٔ ظَد ظـ افْٓل ظِٜ

 8 -------------------------------------- افًٚدات؟ مـ افِحٜٔ إظٍٚء هؾ

 47 ---------------- بٚفٍُٚر افتنٌف حرمٜ بٔٚن مع ذظًٚ  افّْص ومًْك افِحٜٔ حِؼ حُؿ

 49 ------------------------------------------- واجٛ افِحٜٔ إظٍٚء

 49 ------------------------------------------ افِحٜٔ إظٍٚء وجقب

 21 ------------------------------ مْٓٚ أخذه جيقز ومٚ ومَدارهٚ افِحٜٔ مٍٓقم

 27 ------------------------------------------افٌَوٜ ظذ زاد مٚ أخذ

 10 ---------------------------- وجقبف دون افِحٜٔ إظٍٚء بٚشتحٌٚب افَقل رد

 11 --------------------------------- افًِٜ؟ مع يدور افِحٜٔ حِؼ حُؿ هؾ

 11 -------------------------------------------- افِحٜٔ ؿص حُؿ

 17 -------------------------------------------- افِحٜٔ حِؼ حُؿ

 60 ---------------------- حَِٓٚ ـِام يٖثؿ أم واحدة مرة حلٔتف حِؼ اظتٚد مـ يٖثؿ هؾ

 52 ----------------------- أبٚء أو احلُقمٚت وٌقط حتٝ افِحٜٔ حِؼ جيقز هؾ

 51 ---------------------- افتْئّٜٔ؟ احلٚفٜ خيدم ذفؽ ـٚن إذا افِحٜٔ حِؼ جيقز هؾ

 55 --------------- احلٚفٜ؟ هذه يف حَِٓٚ فف جيقز ؾٓؾ حلٔتف حِؼ ظذ جمًزا  اإلًٕٚن ـٚن إذا

 58 -------------------------------------- افٌُٚئر؟ مـ افِحٜٔ حِؼ هؾ

 74 -------------- افًجـ افًَقبٜ ـٕٚٝ إذا اإلفزامل بٚجلٔش فالفتحٚق افِحٜٔ حِؼ حُؿ

 71 -------------------------------------- افٌُٚئر؟ مـ افِحٜٔ حِؼ هؾ

 71 ------------------------------------------- ـحَِٓٚ افِحٜٔ ؿص

 76 -------------------------------------- بٚفِحٜٔ افنٚرب وصؾ حُؿ

 75 -------------------- بدظٜ؟ افنٚرب حِؼ بٖن ؿٚل أنف افًِامء مـ أحد ظـ صح هؾ

 78 --------------------------------------- بٚفًقاد افِحٜٔ صٌغ حُؿ

 78 -------------------------------------- بٚفًقاد افِحٜٔ خوٚب حُؿ

 79 --------------------------- افِحك حِؼ مـ فِحالق يًقد افذي افدخؾ حُؿ

 84 ---------------------------------------------- احلاّلق ـًٛ

 82 --------------------------------------- احلالؿٜ وأجرة احلالؿٜ مْٜٓ

 81 ----------------------------- افٌَوٜ ظذ زاد ؾٔام افِحٜٔ مـ إخذ وجقب
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 81 --------------------------------------------- افِحٜٔ مـ إخذ

 85 --------------------------------------------- افِحٜٔ مـ إخذ

 92 ------------------------------------------ افٌَوٜ ظذ زاد مٚ أخذ

 99 ----------------------------------------- افِحٜٔ مـ إخذ حدود

 406 ----------------------------------------- افِحٜٔ مـ إخذ حُؿ

 440 ----------------------------------------- افِحٜٔ مـ إخذ حُؿ

 441 -------------------------------- افٌَوٜ دون ممٚ افِحٜٔ مـ إخذ حُؿ

 441 -------------------------------- بٚإلظٍٚء وإمر افٌَوٜ ظذ زاد مٚ أخذ

 448 ----------------------------------- افِحٜٔ مـ افٌَوٜ ظذ زاد مٚ أخذ

 462 ----------------- حَِٓٚ؟ يف هلؿ يرخص ؾٓؾ ادِتحغ توٚيؼ احلُقمٚت ـٕٚٝ إذا

 461 ---------------------------------------- افٌَوٜ ظذ زاد ممٚ إخذ

 450 ----------------------------------- افِحٜٔ مـ افٌَوٜ ظذ زاد مٚ أخذ

 454 ------------------------------ افًِػ بًض ظـ افِحٜٔ مـ إخذ ثٌقت

 451 ---------------------- افًِػ بًض ظـ ثٚبٝ افِحٜٔ مـ افٌَوٜ ظـ زاد مٚ أخذ

 451 ----------------------- افًِػ ظْد افٌَوٜ ظـ زاد بام افِحٜٔ مـ إخذ اصتٓٚر

 458 ------------------------ افٌَوٜ؟ ظـ زاد مٚ أخذ وحُؿ افِحٜٔ؟ هتذيٛ حُؿ

 474 -------------------------------- افِحٜٔ مـ افٌَوٜ ظـ زاد مٚ أخذ حُؿ

 476 -------------------------------------------- افِحٜٔ مـ إخذ

 479 ---------------------------------------------- افِحك إشٌٚل

 484 ---------------------------------------- وافدظٚء إذـٚر ؾَف ـتٚب

 481 ---------------------------------------------- إذـٚر ـتٚب

 486 --------------------------------------------- تقؿٍٜٔٔ إذـٚر

 485 ---------------------------------------- تقؿٍٜٔٔ وإذـٚر إوراد

 485 -------------------------------------------- افذـر ؾوٚئؾ مـ

 487 ------------------------------------------ اجلامظل افذـر حُؿ

 488 ----------------------------------- إدظٜٔ يف افنٔخ بف يْهح ـتٚب

 488 -------------------------------- افهٌح صالة بًد اجلامظل افذـر حُؿ

 490 ---------------------------------------------- اجلامظل افذـر

 494 -------------------------------------- فف أصؾ ٓ افذـر ظْد افتاميؾ

 492 ------------------------------- افذـر يف وافتاميؾ وافهٔٚح افتحِؼ بدظٜٔ
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 492 --------------------------------------------- احلامديـ ؾوؾ

 492 ----------------------------- ..فف ذيؽ ٓ وحده اهلل إٓ إهل ٓ :بـ افدظٚء

 491 ---------------------------------- افهقت خٍض إذـٚر يف إصؾ

ر؟ أو اجلٓر ؾٔٓٚ إصؾ هؾ وإوراد إذـٚر  491 ------------------------ اإلها

 495 ---------------------------------------- افًِؿ فِّريض افدظٚء

 495 ---------------- افرؤع؟ ابْٓٚ ظـ ظقوًٚ  ادؼوظٜ بٕٚذـٚر تٖيت أن فألم جيقز هؾ

 497 -------------------------------- افٔقم ذفؽ ٕذـٚر يقمل جدول ووع

افتقبٜ وأشٖخف اهلل أشتٌٍر :إوػ وأن إفٔف، وأتقب اهلل أشتٌٍر :افرجؾ ؿقل بُراهٜٔ ؿٚل مـ ظذ افرد

 ----------------------------------------------------- 498 

 499 ------------------------- افهِقات دبر ثالًثٚ افرامحغ أرحؿ يٚ :ؿقهلؿ بدظٜٔ

 499 ------------------------- افًٚضس حتّٔد شّع مـ ـؾ ظذ افتنّٔٝ وجقب

 200 ------------------------------------ اجلًد ومًح افْقم ؿٌؾ افٍْٞ

 202 --------------------------------- ظىس دـ افهالة يف احلّد جيقز هؾ

 202 --------------------------- فف اهتٚم اهلل مـ شٗافؽ :افهقؾٜٔ ؿقل ظذ افرد

َقل حٚذا َقل ٓو (يوِؾ وـم) :احلٚجٜ خىٌٜ يف ٕ ِف وـم) :ٕ  201 ------------------------ (يوِ

 201 ----------------- ؾٔٓٚ؟ افتًّٜٔ صٌٜٔ تُقن ـٔػ افتًّٜٔ، ؾٔٓٚ ورد افتل ادقاوع

 206 -------------------- اجلدران ظذ افٌْقي احلديٞ أو افَرإٜٓٔ أيٚت تًِٔؼ حُؿ

 أم متتٚفٜٔ مرات ثالث يَٚل هؾ آخره، إػ وهٚمٜ صٔىٚن ـؾ مـ افتٚمٜ اهلل بُِامت أظٔذك :بدظٚء افرؿٜٔ

 205 ---------------------------------------------- واحدة؟ مرة

 207 ------------------------ ؿٌِف؟ أم آوىجٚع بًد تُقن هؾ افْقم ؿٌؾ افَراءة

 207 ---- مًتقدع؟ وٓ ربْٚ مٍُل ؽر وأضًّْٚ وشَٕٚٚ، أضًّْٚ افذي هلل احلّد :حديٞ مًْك مٚ

 207 --------------------------- ادًٚسة؟ ادراحٔض يف اخلالء دظٚء يَٚل متك

 208 ---------- حتتٓٚ؟ مـ أم افثٔٚب ؾقق مـ يُقن افْقم ؿٌؾ جًده ظذ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مًح هؾ

 209 ----------------------------- صئ؟ أظجٌف إذا اإلًٕٚن يَقفف ذـر ورد هؾ

 209 ------------------------------------------- افًْٔٚن ظْد افذـر

 240 ------------------------------- وحده اجلالفٜ فٍظ بسديد اهلل ذـر حُؿ

 241 ------------------------------------------ وادًٚء افهٌٚح أذـٚر

 246 ----------------------------------------- تٌدأ؟ متك ادًٚء أذـٚر

 246 ----------------------------------- وادًٚء؟ افهٌٚح أذـٚر تَٚل متك

 246 ------------------------- ادًٚء؟ بٖذـٚر ٕٖيت ومتك افهٌٚح، بٖذـٚر ٕٖيت متك
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 247 ------------------------------------------- افىًٚم ؿٌؾ افًٌِّٜ

 249 ------------------------ (اهلل بًؿ) ظذ آؿتهٚر افىًٚم ظذ افتًّٜٔ يف افًْٜ

 249 ------------------------------ إـؾ أول يف (اهلل بًؿ) ظذ افزيٚدة بدظٜٔ

 249 ------ فِّٗمْغ افدٕٔٚ مـ بٚإلؿالل دظٚئف مع وافقفد بٚحٚل ٕنس ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل دظٚء بغ اجلّع

 220 ------------------------------- بٚفهالة يًتٌَؾ مٚ إٓ بٚفدظٚء يًتٌَؾ ٓ

 220 ------------------------------ ؽرهٚ دون افّْٔك بٚفٔد يُقن إٕام افتًٌٔح

 224 --------------------------------- افٔنى بٚفٔد افتًٌٔح مؼوظٜٔ ظدم

 221 ----------------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ افهالة

 226 ------------------- (ـِٓٚ صاليت فؽ أجًؾ) :ؾٔف افذي ـًٛ بـ أيب حديٞ مًْك

 225 ----------------------- جمِس ـؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ وافهالة اهلل ذـر وجقب

 225 ---------------------------- مًهٜٔ ذـره ظْد ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ افهالة ترك

وافًالم؟ افهالة ظِٔف :َٕقل أن بد ٓ أم افًالم، ظِٔف ،ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل اشؿ ذـر ظْد ؿقفْٚ يٍُل هؾ

 ------------------------------------------------------ 225 

 227 -------------------- ؽره دون وافًالم افهالة ظِٔف افٌْل ظذ خٚصٜ افهالة هؾ

 228 ---------------------- ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظذ فِهالة اختهًٚرا (ص) حرف ـتٚبٜ

 229 -------------------- إذان؟ بًد وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ظذ افهالة ـٍٜٔٔ

 229 ---------------- افًٗال يدي بغ وافًالم افهالة ظِٔف افٌْل ظذ افهالة افتزام حُؿ

 210 --------------------------------------ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ افهالة ـٍٜٔٔ

 211 ----------------------------------------------- افدظٚء ـتٚب

 216 ----------------------------------------- ادريض ترؿٜٔ أدظٜٔ مـ

 216 ---------------------------------- وافقفد احٚل بُثرة افدظٚء مؼوظٜٔ

 215 ----------------------------- وافقفد احٚل وـثرة افًّر بىقل افدظٚء جقاز

 215 -------------------------------- افدظٚء حٚل افًامء إػ افٌك رؾع حُؿ

 217 ------------------------------------------ اهلالل رأى إذا افدظٚء

 218 ---------------------------------------- افريح هٚجٝ إذا افدظٚء

 بًد اإلمٚم دظٚء وبدظٜٔ وافَْقت ـٚفًُقف افهِقات بًض يف فِدظٚء يديف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل رؾع ثٌقت

 219 ---------------------------------------- احٖمقمغ وتٖمغ افهالة

 219 ----------------------- افدظٚء ثؿ افٍجر بًد حَِٜ يف افَرآن ؿراءة افتزام حُؿ

 210 ------------------------------------ افدظٚء ظْد افٌَِٜ اشتٌَٚل حُؿ

 210 ------------------------------ (دظقاتُؿ) :فًٌوٓؿ ادٍسؿغ ؿقل حُؿ



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ؾٓرس ادحتقيٚت 

 

727 

 214 ------------------- وادُٚتٌٚت اخلىٛ يف (بًد أمٚ) فٍيٜ اشتخدام ملسو هيلع هللا ىلص هديف مـ

 211 ------------------------------------- بٚفدظٚء اهلالل اشتٌَٚل حُؿ

فِّريض شاهلل صٚء إن ضٓقر» :ؿقفف وبغ بْٔف افتقؾٔؼ ـٔػ بٚدنٔئٜ، افدظٚء تًِٔؼ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل هنل

 ----------------------------------------------------- 211 

 216 ----------------------------------------- افدظٚء بًد افقجف مًح

 217 -------------------------------- افدظٚء بًد افقجف مًح مؼوظٜٔ ظدم

 218 ------------------------------------ افدظٚء بًد بٚفٔديـ ادًح حُؿ

 218 ---------------------------------- بدظٜ؟ افدظٚء بًد افقجف مًح هؾ

 264 ------------------------------------- افدظٚء بًد افقجف مًح حُؿ

 262 ------------------------------ مؼوع؟ هق هؾ افدظٚء بًد افقجف مًح

 266 ----------------------------------------- افدظٚء حٚل افٔديـ رؾع

 267 --------------------------- افهِقات ودبر اجلًّٜ يف افدظٚء يف افٔديـ رؾع

 254 ------------------------- افدظٚء؟ يف افٔديـ رؾع يف صحٔح حديٞ هْٚك هؾ

 252 ----- مًغ؟ وؿٝ يف تَٔٔد بدون  افدظٚء اشتجٚبٜ مقاضـ أحد يف افدظٚء يف افٔديـ رؾع حُؿ

 252 ------------------------ آشتًَٚء صالة ؽر يف افدظٚء يف افٔديـ رؾع ثٌقت

 251 -------------------------------------------- افَرآن ختؿ دظٚء

 256 ------------------------------------ افَرآن؟ ختؿ ظْد افتٌُر حُؿ

 255 ------------------------ ظْف؟ يهح هؾ تّٜٔٔ ٓبـ ادًْقب افَرآن ختؿ ٚءدظ

 257 -------------------------------------- افَرآن؟ ختؿ دظٚء ثٌٝ هؾ

 259 ----------------------------------------- وافتًٌٔح افًٌحٜ ـتٚب

 274 -------------------------------------------- بٚحلل افتًٌٔح

 274 ---------------------------------------- بٚدًٌحٜ افتًٌٔح حُؿ

 272 -------------------------------------- بدظٜ افًٌحٜ أن ظذ افدفٔؾ

 272 ---------------------------------------- بٚفًٌحٜ افتًٌٔح حُؿ

 271 ----------------------------------------- افًٌحٜ اشتــًامل حُؿ

 278 ------------------------------ ادًَقدة وبٚخلٔقط بٚفْقى افتًٌٔح حُؿ

 278 ---------------------------------------------- افًٌحٜ حُؿ

 279 ----------------------------------------- بٚفٔديـ افتًٌٔح حُؿ

 284 ------------------------------------------ وافْذور إجامن ـتٚب

 281 -------------------------------------------------- افْذور
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 286 -------------------------------------------- افْذر ظَد ـراهٜٔ

 287 ------------- مًهٜٔ ؾٔف ـٚن إذا بف افقؾٚء وحرمٜ هلل ضٚظٜ ـٚن إذا بٚفْذر افقؾٚء وجقب

 287 --------------------------------------- ادًهٜٔ بْذر افقؾٚء حتريؿ

 288 -------------------------------------- ادٌٚح بٚفْذر افقؾٚء وجقب

 288 ---------------------------------------- ادٌٚح بٚفْذر افقؾٚء جيٛ

 289 -------------------------------------- ادًهٜٔ بْذر افقؾٚء جيقز ٓ

 289 ----------------------------------- افّٔغ خمرج خرج إذا افْذر حُؿ

 290 ------------------------- مٚفف بهدؿٜ حِػ مـ وحُؿ ـِف مٚفف ٕذر مـ حُؿ

 290 -------------- ظِٔف؟ ؾامذا افْذر، هبذا يقف ومل شْٜ، وظؼيـ شٌع مْذ ٕذراً  ٕذر رجؾ

 290 -------------------- افْذر يًِّف أن ؿٌؾ فف ادْذور مٚت ثؿ فرجؾ مًٚٓ  ٕذر رجؾ

 294 ------------------------------------- بف افقؾٚء يُّـ ٓ افذي افْذر

 294 ---------------- افٍَراء؟ ظذ افِحؿ تقزيع ذبح إذا ظِٔف جيٛ هؾ ؾَط افذبح ٕذر مـ

 291 ----------------------------------------------- إجامن ـتٚب

 296 ----------------------------------- وتقـٔد جلٚج ظذ افّٔغ ـٕٚٝ إذا

 296 ---------------------------------- افًربٜٔ؟ افٌِٜ بٌر افًَؿ يهح هؾ

 295 -------------------------------- مًٚـغ جيد ومل يّغ ـٍٚرة ظِٔف رجؾ

 297 --------------------------------------- ادًتحِػ ٕٜٔ ظذ افّٔغ

 297 ----------------------------- تًَؿ ٓ :بُر ٕيب ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؿقل ؾَف هق مٚ

 299 ------------------------------- افدٕٔٚ أمقر مـ صئ يف بٚهلل افًٗال حُؿ

 299 -------------------------- افتخٔر؟ ظذ أم افستٔٛ ظذ هل هؾ افّٔغ ـٍٚرة

ًٚ  احلِػ هؾ  100 -------------------------------------- افٌِق؟ مـ ـذب

 102 -------- افٍَراء؟ حٚجٜ إػ يْير أم وافًُقة اإلضًٚم بغ خمر اإلًٕٚن هؾ افّٔغ ـٍٚرة يف

ر ومل ـثرة أجامن ظِٔف إًٕٚن ٍِ  101 ---------------------- يًٍؾ؟ ؾامذا تٚب ثؿ ظْٓٚ ُيُ

 106 ------------------------------------------------- افٍُٚرات

 107 ----------------------------------- ـٍٚرة؟ افٌُٚئر مـ افتٚئٛ ظذ هؾ

 144 -----------------------------------------------  اجلٓٚد ـتٚب

 141 ---------------------------------- افدظقة ٕؼ شٌٔؾ يف افَتٚل وجقب

 141 ---------------------------------------------- افربٚط ؾوؾ

 141 ----------------------------------------- ؿتٚهلؿ ؿٌؾ افٍُٚر دظقة

 141 ------------------------- افيورة ظْد فِخدمٜ اجلٔش مع ادرأة خروج جقاز
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 146 ------ وبًدهٚ افًَّٜ ؿٌؾ أخذه وفهٚحٌف ادًِّغ، مـ صٔئٚ بٚفٌٌِٜ احلرب أهؾ يِّؽ ٓ

 145 ------------------------------------------ اجلٓٚد صٓٚدة ؾوؾ

 147 ----------------------------- افٍُٚر وشٚئر ادجقس مـ اجلزيٜ تٌَؾ هؾ

 148 ---------------------------------------- جٚئز احلرب يف افُذب

 149 -------------------------------------- ادًِؿ اجلٚشقس ؿتؾ حُؿ

 149 ----------------------------------- افًِؿ؟ ضِٛ أم اجلٓٚد يَدم هؾ

 124 ------------ بٕٚهى افتّثٔؾ وحُؿ افًْٚء، مـ إهى ؿتؾ وحُؿ إهى؟ هؿ مـ

 126 ----------------------- صٓٔد ؾالن :ؿقهلؿ وحُؿ واحلُّٜٔ، احلََٜٔٔ افنٓٚدة

 129 --------------------------------------- افرواؾض مع اجلٓٚد حُؿ

 110 --------------------------------------- ؾجٚهد ؾٍٔٓام :حديٞ ؾَف

 114 ---------------------------------- اجلٓٚد يف آشتىٚظٜ حدود مٚهل

 111 ---------------------------------------------- إذبٜ ـتٚب

 116 --------------- ٓشتخدامٓٚ خؾ إػ اخلّر حتقيؾ حُؿ وأحُٚمٓٚ وادًُرات اخلّر

 115 ---------------------------------------------- اخلّر حتريؿ

 119 ---------------------------------------- ختّره ؿٌؾ افَْقع جقاز

 119 --------------------------------------------- مخر مًُر ـؾ

 119 ------------------------------------------ ادًُرات ـؾ حتريؿ

 110 ------------------------------------- ـثره و ؿِِٔف مًُر ـؾ حتريؿ

 110 ---------------------------------------- اجلر ٌٕٔذ ظـ افْٓل ظِٜ

 114 -------------------------------------- أنقاظٓٚ بجّٔع اخلّر حرمٜ

 114 ---------------------------------------- اخلّر ختِٔؾ جقاز ظدم

 112 ---------------------------------------- افٌْٔذ يف احلٍْٜٔ ؿقل رد

 111 --------------------------------------- افٌْٔذ يف واحلرمٜ احلؾ حد

 111 ---------- ـحقل؟ ًٌٕٜ ؾٔٓٚ أن مـ ُيَٚل حٚ افٌٚزيٜ ادؼوبٚت ذب ترك افقرع مـ هؾ

 115 --------------------------------- ـحقل ظذ حتتقي افتل دويٜإ حُؿ

 161 --------------------------------- ـحقل ظذ حتتقي افتل افًىقر حُؿ

 166 --------------------- افُحقل؟ مـ ًٌٕٜ ظذ حتتقي افتل افًىقر اشتًامل حُؿ

 166 --------------------------------- افًىقر مع افُحقل اشتخدام حُؿ

 165 ------ اخلْزير صحؿ مـ ادهْع وافهٚبقن ـحقل ظذ حتتقي افتل وإدويٜ افُقفقٕٔٚ حُؿ

 152 --------------------------- ـحقل ظذ حتتقي افتل افًىقر اشتخدام حُؿ
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 156 ------------------------------ فُحقل ادتوّْٜ بٚفُقفقٕٔٚ افتىٔٛ حُؿ

 157 -------------------------------------------- ؿٚئامً  افؼب حُؿ

 159 ------------------- يًتَئ أن ؾًِٔف ؿٚئاًم  ذب مـ أن ؾٔف افذي احلديٞ صحٜ ظدم

 159 --------------------------- ؿٚئاًم  افؼب وٓ افًَٚء، ؾؿ مـ افؼب جيقز ٓ

 174 ------------------------------------ افَدح ـن مـ افؼب ظـ افْٓل

 171 ----------------------------------- افَدح ـن مـ افؼب ظـ افْٓل

 176 ---------------------------------------------- إضًّٜ ـتٚب

 177 ------------------------------------------- افىًٚم ظذ افتًّٜٔ

 179 --------------------------------------- افىًٚم ظذ افتًّٜٔ صٌٜٔ

 180 --------------------------------------- افىًٚم ظذ افتًّٜٔ صٌٜٔ

 184 --------------------------------------------- افىًٚم شْـ مـ

 181 ------------------------------------------ جِقًشٚ إـؾ افًْٜ

 181 ---------------------- أوشٚخ ظِٔٓٚ ـٚن إذا افىًٚم ؿٌؾ افٔديـ ؽًؾ مؼوظٜٔ

 181 --------------------------------- افًُقت افىًٚم وؿٝ يف إصؾ هؾ

 186 -------------------------------------------- افِحقم هذه حُؿ

 187 ------------------------------------------------- اخلٔؾ حلؿ

 189 ------------------------------------------ اخلٔؾ حلؿ أـؾ جقاز

 194 ------------------------------------------------ افٌحر مٔتٜ

ِؾ  ِحؾُّ   191 ------------------------------- ؾٔف حئٚ ـٚن ممٚ افٌحر يف مٚت مٚ ـُ

 191 ------------------------------------- حل وهق افًّؽ صقاء حُؿ

 196 ------------------------------------- وافًٌٚع وافقحق إهع احلامر

 197 -------------------------- افقحش مـ ٕٚب ذي وـؾ إهع احلامر أـؾ حرمٜ

 197 ------------------------------------ افتٖبٔد ظذ إهِٜٔ احلّر حتريؿ

ل شتٓد ٕدٜف ٓا ٜٚم ٚب صؾ أن ظذ تدل افتل اًف ّٜ يف ٕا ضً ٖتك احلؾ ٕا ّف ظذ افنٚرع ْيص مل ؾام يت ٔٚن حتري  حلقم حرٜم وب

ٌٚع  198 --------------------------------------------------- اًف

 104 -------------------------------------------------- افوٛ

 101 ------------------------------------- يتَذره دـ افوٛ أـؾ ـراهٜ

 106 ----------------------------------------- افوٛ أـؾ يف اخلالف

 105 -------------------------------------------- افوٛ أـؾ حُؿ

 107 --------------------------------------------------- اجلراد
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 109 ------------------------------افير فدؾع أو فألـؾ إٓ اجلراد ؿتؾ حتريؿ

 مـ ُجْْد ؾٕ٘ف اجلراد تَتِقا  ٓ» :وحديٞ شوافًّؽ اجلراد مٔتتٚن فْٚ ُأِحؾ» :حديٞ بغ افتقؾٔؼ ـٔػ

 109 ----------------------------------------------- شاهلل جْقد

 144 -------------------------------------------------- افوٌع

 141 ---------------------------------------- افًٌٚع؟ مـ افوٌع هؾ

 141 -------------------------------------------- افوٌع أـؾ حُؿ

 146 -------------------------------------------------- اجلالفٜ

 147 -------------------------- إربع؟ بذوات خٚصٜ هل وهؾ اجلالفٜ تًريػ

 147 ---------------- مًغ بزمـ تقؿٔٝ دون افْجٚشٜ رائحٜ زافٝ إذا اجلالفٜ أـؾ جقاز

 149 -------------------------------------------------- اخلْزير

 124 --------------------------------- ؾَط؟ افِحؿ اخلْزير مـ ادحرم هؾ

 121 ------------------------------ افُتٚب أهؾ وضًٚم ادًتقردة افِحقم حُؿ

 126 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 126 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 128 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 114 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 111 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 112 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 119 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 162 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 165 ----------------------------------------- !إتراك؟ ذبٚئح حُؿ

 169 ---------------------- ذبٔح؟ أم أؿتٔؾ افٍُر بالد يف افِحؿ ظـ افًٗال وجقب

 150 ----------- ذيًتٓؿ ظذ افتحريػ ضرأ  بًدمٚ افْهٚرى ذبٚئح أـؾ جقاز بًدم افَقل رد

افذبح يف ادؼوظٜ افهٍٜ ؽر ظذ أو تًّٜٔ بٌر أو اهلل فٌر ذبح مٚ افُتٚب أهؾ ذبٚئح مـ حيرم هؾ

 ----------------------------------------------------- 150 

 154 ------------------ وؽرهٚ أضًّٜ مـ ادًِّغ تَتؾ افتل افدول مْتجٚت مَٚضًٜ

 154 ----------- ضًٚمف؟ وأـؾ مْف افزواج فْٚ جئز افذي ديْف ظذ افُتٚيب فٌَٚء افوٚبط هق مٚ

 151 --------------------------------------------- افٌدع أهؾ ذبٚئح

 156 ------------------------------------------ افنًٜٔ ذبٔحٜ حُؿ

 159 ----------------------------------------------- افهٔد ـتٚب
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 مًِؿ ـِٛ ادجقد أرشؾ وإذا حالل افهٔد ذفؽ ؾٖـؾ فِهٔد ادجقد ـِٛ ادًِؿ أرشؾ إذا

 174 --------------------------------------------- حيؾ ؾال فِهٔد

 174 -------------- افهٔد؟ أـؾ افُِٛ فهٚحٛ جيقز هؾ مْف ؾٖـؾ صٔداً  افُِٛ صٚد إذا

 172 ------------------- يٗـؾ؟ هؾ إرض ظذ ؾًَط افىٚئر جْٚح افهٔٚد أصٚب إذا

 171 --------------- أـِٓٚ؟ حيؾ هؾ أخرى ضٔقر مًف ؾًَىٝ مًْٔٚ ضٚئرا  افهٔٚد ؿهد فق

ًٜ مقاد اشتخدام ٜٔ أو ٕج ّٜ يف ـحقف ضً  176 ---------------------------------- ٕا

 177 ------------------- افوٖن مًدة مـ مًتخِهٜ مٚدة مـ تهْع افتل إجٌٚن حُؿ

 180 --------------------------- ٕجًٜ مٚدة ؾٔٓٚ تًتخدم ؿد افتل إجٌٚن حُؿ

 181 ---------------------------- بٚفْجٚشٚت ادخِقضٜ افدواجـ أظالف حُؿ

 181 --------------------------- إؽْٚم تٌذيٜ يف افدواجـ روث اشتخدام حُؿ

 186 -------- افدجٚج مـ افْقع هذا أـؾ حُؿ ومٚ افْجٚشٚت مـ صٔئٚ افدجٚج إضًٚم جيقز هؾ

 187 ----------------------------------- ـحقل ًٌٕٜ ؾٔٓٚ افتل افنقـقٓتٜ

 189 ------------------------------------------------- متٍرؿٚت

ًٚ  افًْٛ تًّٜٔ حُؿ  194 ---------------------------------------- ـْرم

 191 ----------------------------- افَرآن؟ حٍظ بّْٚشٌٜ وفّٜٔ صْع يؼع هؾ

 197 ----------------------------------  وافًََٜٔ وإوٚحل افذبٚئح ـتٚب

 199 --------------------------------------------- وأحُٚمف افذبح

 604 -------------------------- شافذبح ظْد افٌَِٜ اشتٌَٚل اشتحٌٚب ظذ دفٔؾ ٓ

ل هؾ افذبٔحٜ يف صخص صؽ إذا ِّ  604 ------------------------- ٓ؟ أم ظِٔٓٚ ُش

 602 ------------------------------------- صٚة؟ تذبح أن فِّرأة جيقز هؾ

 602 --------------------------------------- تذبح؟ أن فِّرأة حيؼ هؾ

 602 ------------------------------------- جديد؟ بٔٝ فٌْٚء افذبح حُؿ

 601 ------------------ افذبح ظْد اهلل اشؿ افذابح ذـر إذا فألوفٔٚء ذبح مٚ أـؾ جيقز هؾ

 601 -------------------- فِتحريؿ؟ هذا هؾ وافٌٓٚئؿ، اخلٔؾ خل ظـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 606 -----------------------------------------   افؼظٜٔ افتذـٜٔ ـتٚب

 607 --------------- اجلْغ؟ هذا خِؼ تؿ إذا بام احلُؿ هذا ئَد هؾ..أمف ذـٚة اجلْغ ذـٚة

 607 ------------------------------ مٔتٜ ؾٓق جرح وٓ خرق بال بٚفهدم ُؿتؾ مٚ

 607 ------------------------------------ افذبٔحٜ ظذ يًّل أن ٕز مـ

 609 --------------------------- افرؿٌٜ يف افىًـ بىريَٜ احٖـقفٜ احلٔقإٚت أـؾ

 640 -------------- (.ظِٔف اهلل اشؿ وذـر افدم أهنر مٚ) :وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف مًْك مٚ
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 642 ------------------------------- صٚحٌٓٚ فًْٓٚ افتل افدابٜ ذبح جيقز هؾ

 642 ------------------------- ٓ؟ أم ظِٔف اهلل اشؿ ذـر هؾ ُيًرف ٓ افذي افِحؿ

 646 --------------------------------------------- إوٚحل ـتٚب

 647 ------------------------------------- افَٚدر ظذ إوحٜٔ وجقب

 647 ------------------------ مًْقخ أجٚم ثالثٜ بًد إوٚحل حلقم أـؾ ظـ افْٓل

 649 ------------------------------------- إوٚحل حلقم ب٘دخٚر إمر

 620 --------------------------------- أوحٜٔ؟ افوٖن مـ اجلذع جيقز هؾ

 620 -------------------------- دوٕف؟ جتقز ٓ إوحٜٔ فًّر أدٕك حد هْٚك هؾ

 622 ------------------------------- ادهذ؟ يف إوحٜٔ ذبح افًْٜ مـ هؾ

 622 ------------------------- هبٚ؟ يتٍِظ أم افَِٛ يف تُقن هؾ إوحٜٔ ذبح ٕٜٔ

 621 -----------------------------إوحٜٔ؟ ظٔقب مـ ظٔٛ تًتز اخلْثك هؾ

 621 ----------------------- ظْف؟ تًَط هؾ مًٚؾر وهق إوحٜٔ ظِٔف وجٌٝ َمـ

 621 ------- وافديف؟ ظـ هذا يٍُل ؾٓؾ يوحل وهق واحد، بٔٝ يف ظْده ئَّقا  وافديف صخص

 626 -------------------------- بٚحلُؿ مْف جٓالً  إوحٜٔ مـ اجلزار أظىك مـ

 625 ---------------- ابْف؟ مٚل مـ يٖخذ ؾٓؾ افتوحٜٔ ظذ فف مٚفٜٔ ؿدرة ٓ إب ـٚن إذا

 627 ----- واهلدايٚ إوٚحل يف افٌَر جيقز ؾُٔػ داء، وحلقمٓٚ دواء أخٌٚهنٚ افٌَر أن افًْٜ يف ثٌٝ

 628 ------------------------------ ادتقيف إب ظـ واهلدي إوٚحل حُؿ

 614 ---------------------------------------------- افًََٜٔ ـتٚب

 611 ------------------------------------------ مسوـٜ شْٜ افًََٜٔ

ٍَظ أم افَِٛ يف تُقن افًََٜٔ ذبح ٕٜٔ  611 ---------------------------- هبٚ؟ ُيتِ

 611 ----------------- وافديف؟ ظـ أو زوجتف ظـ أو ًٍٕف ظـ اإلًٕٚن يًؼ أن جيقز هؾ

 611 --------------------------------------- فًََِٜٔ؟ افدظقة يِزم هؾ

 615 --------------------- افًََٜٔ أحُٚم بًض ظذ وافُالم فًََِٜٔ آشتدإٜ حُؿ

 619 ---------------------------------------- ؽْؿ بٌر ظََٜٔ جتزي ٓ

 619 ---------------------------------------- فًََِٜٔ ظجؾ ذبح حُؿ

 619 --------------------------------------- بٚحٚظز؟ افًََٜٔ جيقز هؾ

 610 ---------------------------------- إوحٜٔ إػ افًََٜٔ ٕٜٔ وؿ حُؿ

 610 --------------------------- ظِٔٓٚ؟ ؿٚدر دـ افًََٜٔ ظـ اإلمًٚك جيقز هؾ

 614 ------------------------------ ـز؟ إذا ًٍٕف ظـ يًؼ أن فِرجؾ جيقز هؾ

 614 -------------------- إوحٜٔ؟ يف ينسط ـام ..فًََِٜٔ افنٚة شـ يف ينسط هؾ
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 612 -------------------------- ادقفقد؟ بِد ٍٕس يف افًََٜٔ تذبح أن ينسط هؾ

 612 ------------- اإلثؿ؟ مـ خيرج حتك يِزمف ؾامذا مْٓؿ أحد ظـ يًؼ ومل وفًدا ظؼ أحد فف

 611 ----------------- هذه؟ يف افًْٜ هل ومٚ افٌٔٝ يف تٌَك أو تىٌخ أو تقزع افًََٜٔ هؾ

 611 ---------------------------- صحٔح؟ ًٍٕف ظؼ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن حديٞ هؾ

 611 ------------- ؾالن؟ بـ ؾالن ظـ هذا مهللا :مثؾ افًََٜٔ ذبح ظْد مًغ ذـر يؼع هؾ

 611 --------------------- ـٌش؟ بًده ـٌش افساخل ظذ افهٌل ظََٜٔ ذبح جيقز هؾ

 611 --------------------------------- افثٚين؟ إشٌقع يف افًََٜٔ تهح هؾ

آرهتٚن؟ هذا ُيٍؽ هؾ افؼظل افقؿٝ بًد مٚ إػ افًََٜٔ تٖخرت إذا (بًََٔتف مرهتـ افٌالم) حديٞ

 ------------------------------------------------------ 616 

 615 ------------------- بدظل ذبح وؿٝ يف ظََٜٔ يذبح أن أراد ثؿ ابْتف ظـ يًؼ أن ؾٚتف

 617 ---------------------------------------------- افًََٜٔ وؿٝ

 619 ------------------------- افًْٔٚن أو افَدرة فًدم افًََٜٔ تقؿٔٝ ظـ تٖخر َمـ

 660 -------------------------------- واحلًغ احلًـ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظَؼ  ـؿ

 664 --------------- افًْٜ؟ تًدى هؾ احلوقر فُثرة ٕيراً  افًََٜٔ يف صٚة مـ أـثر ذبح َمـ

 664 ----------------------------- واحدة؟ صٚة ظََٜٔ ادقفقد افذـر يف ورد هؾ

 661 ---------------------------------------------- متٍرؿٜ مًٚئؾ

 666 --------------------------------- ورضهبٚ وجٓٓٚ يف افدابٜ وشؿ حتريؿ

 666 ------------------------------- أخّف فتخٍٔػ ادريض احلٔقان ؿتؾ حُؿ

 666 -------------------------------------------- اجلراد ؿتؾ حُؿ

 667 ------------------------------------------ احلٔٚت ؿتؾ يف افقارد

 669 ----------------------------------------------- احلٔٚت ؿتؾ

 650 ------------------------- بٕٚشقديـ؟ ادَهقد مٚ إشقديـ، اؿتِقا   :حديٞ

 654 -------------------------------------- ادٗذيٜ احلٔقإٚت ؿتؾ حُؿ

 654 ------------------------------ بَتِف ُأمر افذي إشقد افُِٛ مقاصٍٚت

 651 ----------------------------------------- وأحُٚمف افتدخغ ـتٚب

 656 --------------------------------------------- افتدخغ حُؿ

 671 --------------------------------------------- افتدخغ حُؿ

 680 --------------------------------------------- افتدخغ حُؿ

 681 --------------------------------------------- افتدخغ حُؿ

 690 -------------------------------- وصٚريف وحٚمِف ،افدخٚن صٚرب حُؿ
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 690 ----------------------- وافًْٜ؟ افُتٚب مـ ذفؽ دفٔؾ ومٚ ُمرم؟ افدخٚن هؾ

 692 ----------------------------- افهٌٚئر؟ مـ أنف بحجٜ افدخٚن يؼب مـ

 696 ----------------- افتدخغ ظـ فالمتْٚع افىٌل افقازع جٕٚٛ إػ افديْل افقازع أمهٜٔ

 500 -------------- !افٔنى؟ بٚفٔد ؾِٔدخـ وٓبد شٔدخـ ـٚن إذا بٖنف اددخـ يْهح هؾ

 504 --------- فًٍْف؟ ؿٚتالً  يًتز ؾٓؾ بذفؽ، فف إضٌٚء إٕذار مع افتدخغ بًٌٛ تقيف صخص

 501 ---------------------------------------------- افٌِٚس ـتٚب

 506 - افؼوط؟ هذه ظِٔٓٚ تْىٌؼ افٔقم افنٚئًٜ إفًٌٜ مـ فٌٚس وأي افرجؾ، فٌٚس ذوط هل مٚ

 505 --- احلُقمٜٔ ادٗشًٚت يف اإلشالمل افٌِٚس ظذ تؤٔؼ مـ افنٌٚب يقاجٓف مٚ حقل ٕهٔحٜ

 540 --------------------------------------- افنٓرة بٌِٚس ادَهقد مٚ

 544 ---------------------------------------- شْٜ إبٔض افثقب هؾ

 544 -------------------------------------------- ادرأة ثقب ضقل

 541 --------------------------------------------- اإلشٌٚل أحُٚم

 546 ----------------------------------- افًٌُغ ؾقق اإلزار رؾع وجقب

 546 ------------------------------- اإلزار مـ افًٌُغ مـ أشٍؾ ؾٔام خر ٓ

 546 ----------------------------------- افًٌُغ حتٝ افثقب إضٚفٜ حتريؿ

 545 ----------------------------- ظِٔف افٌْىِقن وؿٔٚس  اإلزار مقوع حتديد

 549 --------------------------------------------- اإلشٌٚل حرمٜ

 520 ---------------------------------- فِرجؾ افًٌُغ أشٍؾ افٌِس حُؿ

 520 ------------------------------- بٚخلٔالء خٚص افثقب إشٌٚل حتريؿ هؾ

 522 ----------------------------- خٔالء؟ ؾًِف بّـ خٚص اإلشٌٚل حتريؿ هؾ

 517 ----------------------------- ؾَط؟ اخلٔالء حٚفٜ يف افثقب إضٚفٜ حيرم هؾ

 512 ------------------------- افٌْىٚل؟ أجوًٚ  هذا ينّؾ هؾ افثقب تَهر مًٖخٜ

 512 ---------------------------------- افنوال ينّؾ اإلشٌٚل حتريؿ هؾ

 511 اإلشٌٚل؟ يف افهقرة هذه تدخؾ هؾ افًٌُغ حتٝ افنوال وـٚن افنوال ظذ اجلقرب ُفٌس إذا

 516 ------------ ممٔز؟ افٌر افهٌر فِهٌل اإلزار إشٌٚل أو افذهٛ أو احلرير فٌِس بٚفًٌْٜ

 516 -------------------------------- افثقب تَهر آبـ ظذ إب أنُر إذا

 515 ---------------------------------------- ادًٌؾ؟ صالة ُتٌَؾ هؾ

 519 ------------------------------------------------- متٍرؿٚت

 564 ------------------------------------------ افٌْىِقن فٌس حُؿ

 562 -------------------------------------------- بٚفٌْىٚل افهالة
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 561 ------------------------------------ افًِػ هدي مـ افرأس تٌىٜٔ

 561 ------------------------------------------ افًاممٜ يف إحٚديٞ

 565 ---------------------------------- افًاممٜ ـقر ؾوؾ يف جٚء مٚ وًػ

 565 ------------------------------ ـتٍٔف بغ فًِاممٜ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إرشٚل ثٌقت

 565 --------------------------------------- افًقداء افًاممٜ فٌس حُؿ

 567 ------------------------ ظٌٚدة؟ شْٜ أهنٚ افًاممٜ إشٌٚل ظـ افْٓل مـ يٗخذ هؾ

 567 ------------------------------------- (افنٚل) افىًِٔٚن فٌس حُؿ

 569 -------------------------------- فًٌف؟ ظـ ادْٓل ادًهٍر افِقن هق مٚ

 569 -------------------------------------- افثٔٚب مـ إمحر فٌس حُؿ

 552 --------------------------------------- فِرجٚل إمحر فٌس حُؿ

 551 --------------------------------------- إمحر افثقب حتريؿ وٚبط

 551 -------------------------------------- وزخرؾتٓٚ اجلدر شس ـراهٜ

 551 --------------------------- وتهٚوير صٌِٚن ظِٔٓٚ افتل وافثٔٚب افًجٚجٔد

 557 ----------- مْٓٚ؟ يتخِص ػـٔ تٚب ثؿ تهٚوير ظِٔٓٚ وثٔٚب حرير شجٚد ظْده ـٚن مـ

 558 ------------------------- افنامل؟ يف اخلٚتؿ يٌِس ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ثٌٝ هؾ

 572 ------------ ذفؽ وظِٜ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل خٚتؿ َٕش ظذ خُٚتف أحد يَْش أن ظـ افْٓل

 572 --------- افًْٚء؟ أو فألضٍٚل ادختٍِٜ بٖصُٚهلٚ احلديديٜ واخلقاتؿ إشٚور فٌس جيقز هؾ

 571 --------------------------------------- ؾص بدون اخلقاتٔؿ حُؿ

 571 ----------------------------------- وافقشىك افًٌٚبٜ يف افتختؿ حُؿ

 571 ------------------------- افّٔغ أؾؤِٜ مع افًٔٚر أو افّٔغ يف افتختؿ جقاز

 576 ----------------------------------------- افٔديـ يف افتختؿ جقاز

 575 ------------------------------------------- احلديد خٚتؿ حرمٜ

 577 --------------------------- احلذ؟ مـ ؽره احلديد خٚتؿ بتحريؿ يِحؼ هؾ

 579 ----------------------- فًٌٓٚ؟ جيقز هؾ وافًٚظٚت بٚفذهٛ ادىِٜٔ افْيٚرات

 580 ------------------- بٚفذهٛ؟ حتذ افتل أو بٚفذهٛ ادىِٜٔ افًٚظٚت فٌس حُؿ مٚ

 584 -------------------------------------- واحلرير افذهٛ فٌس حتريؿ

 582 --------------------------------------- افرجٚل ظذ افذهٛ حتريؿ

 582 ----------- (رجٚهلٚ ظذ حرام أمتل فًْٚء حؾ واحلرير افذهٛ) :حديٞ صحٜ ظـ يًٖل

 586 ------------ ممٔز؟ افٌر افهٌر فِهٌل اإلزار إشٌٚل أو افذهٛ أو احلرير فٌِس بٚفًٌْٜ

 586 ----------------------------- افهْٚظل دون احلٔقاين هق إٕام ادحرم احلرير
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 586 ---------------------------- افىًٌٔل فٔس آصىْٚظل احلرير فٌس حُؿ

 585 --------------------------------------- احلرير ظذ اجلِقس حرمٜ

 585 --------------------------------------- افًٌٚع جِقد فٌس حرمٜ

 587 ------------------------------- افٔنى أم افّْٔك يف يُقن افًٚظٜ فٌس

 588 ------------------------------------- فًِْٚء ادحِؼ افذهٛ حتريؿ

 592 ------------------------- فًِْٚء ادحِؼ افذهٛ حتريؿ ظـ افنٔخ تراجع هؾ

 591 -------------------------------- وبٚظف زوجتف مـ ادحِؼ افذهٛ َأَخذ

ًٚ؟ مٌِؼ يُقن أن ادحِؼ افذهٛ ذط مـ ورد هؾ  591 ---------------------- ُتٚم

 591 ----------------------------------- إبٔض؟ افذهٛ فٌس جيقز هؾ

 591 --------------------- وافًٚظٜ؟ ـٚفَِؿ بٚفذهٛ ىِٜٔاد ادًتًِّٜ إصٔٚء حُؿ

 596 --------------------افًْٚء مـ [بٚفرجٚل ادتنٌٓغ] ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل فًـ حديٞ حٚل

 595 ------------------------ افذهٛ مـ ادىالة وافْيٚرات افًٚظٚت فٌس حُؿ

 595 -------------------------------------- افذهٛ مـ فِرجؾ جيقز مٚ

 595 ------------------------------ واحدة ًٕؾ يف ادق ظـ افْٓل مـ احلُّٜ

ًٌّٚ إٓ افسجؾ ظـ افْٓل مًْك  597 ------------------------------------ ؽ

 597 ------------------------------------- فًِروس افتؼيًٜ فٌس حُؿ

 598 ------------------------------------------ افٌٔٝ؟ تزويؼ حُؿ

 598 -------------------------------------------- ظقرة افٍخذ هؾ

 700 ------------------------------------ تهٚوير ظِٔٓٚ افتل افثٔٚب فٌس

 701 ---------------------------وؽره افٌِس يف وافًٌٚدات افًٚدات بغ افتٍريؼ

 709 ----------------------------------------------- افزيْٜ ـتٚب

 744 ------------------------------------- افٌٔقت يف افىٔقر تربٜٔ حُؿ

 744 -------------------------- إؿٍٚص يف وووًٓٚ افزيْٜ ضٔقر تربٜٔ حُؿ مٚ

 742 ----------------------- افّْٔك؟ فِجٜٓ يُقن افنًر ؾرق أن ظذ دفٔؾ ورد هؾ

 742 ---------------------------------------- واجٛ افنٔٛ تٌٔر هؾ

 742 --------------------------------------- واجٛ؟ افنٔٛ تٌٔر هؾ

 741 ---------------------------------- بٚفًقاد اخلوٚب ظـ افْٓل ثٌقت

 741 ---------------------------------- مىِؼ بٚفًقاد اخلوٚب ظـ افْٓل

 745 -------------------------------- افًْٚء ضٔٛ اشتخدام ظـ افرجٚل هنل

ٕٜٔ بآجٚت افديُقرات تزيغ حُؿ  745 --------------------------------- ؿرآ



   ؾٓرس ادحتقيٚت   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 747 -------------------------------------- ادًِؿ بًٔد آحتٍٚل حُؿ

 724 -------------------------------------------- ادحتقيٚت ؾٓرس
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